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Rn §82    Dnr: RN.2019.3   1.2.3  
 
Anmälan av delegationsbeslut   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-10-12--2019-11-22 anmäls: 

• Tillstånd explosiv vara, ett styck 
• Beslut om föreläggande och förbud vid tillsyn enligt LSO, fem stycken 

varav ett ordförandens 
• Beslut om föreläggande och förbud Gislaved, Skorstensfejarmästaren, 

nitton stycken 
• Beslut om föreläggande och förbud Gnosjö, Skorstensfejarmästaren, 

tre stycken 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 191012-191122  
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Rn §83    Dnr: RN.2019.5   2.6.1  
 
Upphandling av sotning och brandskyddskontroll   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner antar anbud nr A som 
ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner under tiden 2021-01-01 - 2025-03-31 med möjlighet till ett års 
förlängning.  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten och upphandlingsfunktionen har under hösten 2019 arbetat 
med upphandling av ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll i 
Gislaveds och Gnosjö kommuner under tiden 2021-01-01 - 2025-03-31 med 
möjlighet till förlängning med ett år. Under arbetets gång har 
räddningsnämnden hållits informerad om processen, i den mån 
upphandlingssekretessen har medgivit detta. 
  
Arbetet startade med att ta fram ett förfrågningsunderlag med 
kravspecifikation för uppdraget. I detta arbete har man även läst tidigare 
förfrågningsunderlag gällande upphandling av sotning och brandskyddskontroll. 
  
Upphandlingsunderlaget har därefter annonserats enligt gällande regler för att 
entreprenörer ska kunna lämna anbud. 
  
Urvalet har skett efter ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Det innebär att 
anbudsgivarnas totalpris har viktats i förhållande till de kvalitetskrav som ställts 
i upphandlingen. Anbuden har varit föremål för upphandlingssekretess fram tills 
det att tilldelningsbeslut har skickats till anbudsgivarna. 
  
Förvaltningen föreslår att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas 
vilket är anbud nr A. 
 
Förslaget av entreprenör är förhandlat med Kommunal enligt MBL.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning   
 
Yrkanden 
Stig Axelsson (S), med instämmande av Gunilla Westerholm (S) och Magnus 
Sjöberg (C), yrkar att nämnden ska anta anbud A som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. 
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutet skickas till: 
Upphandlingsfunktionen  
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Rn §84    Dnr: RN.2019.26   6.2  
 
Tillsyn på övernattningsverksamhet på fastigheten Österskog 1:51   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
ordförandens anmälan om beslut på delegation samt redogörelsen för ärendet. 
Nämnden delegerar till ordföranden att ansöka om utdömande av vitet samt 
även, vid upprepad överträdelse, besluta om höjt vitesbelopp enligt riktlinjerna i 
nämndens plan för myndighetsutövning. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har genomfört tillsyn på en övernattningsverksamhet i 
Hillerstorp. Vid besöket konstaterades att verksamheten bedrivs utan bygglov 
för övernattningen som sker och det saknas därmed också slutbevis. För 
övernattningsdelen finns en brandskyddsbeskrivning men flera av åtgärderna i 
denna var inte vidtagna, bland annat var inte korridoren till hotellrummen en 
egen brandcell. Kontroll och skötsel av det automatiska utrymningslarmet har 
heller inte gjorts enligt gällande krav. Räddningstjänsten bedömde att en brand i 
verksamheten hade kunnat leda till dödsfall på grund av att bristerna i 
brandskyddet var så stora. Fastighetsägaren förelades därför med ett 
omedelbart verksamhetsförbud på all typ av övernattning, förenat med ett vite 
om 25000 kronor för varje gång som förbudet överträds. Beslutet om förbud 
med vite fattades av räddningsnämndens ordförande på delegation eftersom 
ärendet var så brådskande att nämndens beslut inte kunde inväntas. 
 
Ordföranden samt stf räddningschef Johan Rönmark redogjorde för ytterligare 
historik kring fastigheten samt den samverkan som skett med 
samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om föreläggande och förbud Delegationsbeslut Ordförande  
Muntlig föredragning 
 
Beslutet skickas till: 
Johan Rönmark 
Johan Nilsson, räddningschef   
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Rn §85    Dnr: RN.2019.12   1.2.7  
 
Aktuella händelser hos räddningstjänsten  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En beskrivning av de senaste inträffade händelserna och lärdomar från dem 
rapporteras till nämnden. Räddningschef Johan Nilsson redogör för några 
händelser sedan nämndens senaste sammanträde den 21 oktober 2019, bland 
annat brand i bilverkstad och brand i ytbehandlingsindustri. 
Räddningstjänsten visade också upp sig på flera orter under skyltsöndagen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Rn §86    Dnr: RN.2019.7   2.2.3  
 
Temautbildning för Räddningsnämnden i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner - Ytbehandlingsindustri   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fokus för temautbildningen vid dagens sammanträde är insatser i industri med 
fokus mot ytbehandlingsindustrin. Denna typ av insatser är dimensionerade för 
vår bygd vilket också ska återspeglas i kommunernas operativa 
handlingsprogram - Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade 
händelser.  
 
Årligen genomförs ett flertal insatser mot bränder inom industrin men de flesta 
är mindre allvarliga. Insatser mot ytbehandlingsindustrin är dock speciell, med 
avseende på riskbilden med farliga ämnen som inte ska blandas med vårt 
vanligaste släckmedel vatten. Säkerheten för egen personal är därför en 
operativt styrande faktor. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 

  
Beslutet skickas till: 
Johan Nilsson, räddningschef   
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Rn §87    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar  
att tidigare beslut från den 10 juni 2019 om möjligheten till en tillfällig 
beredskapsförändring i Smålandsstenar från 1+4 till 1+3 med kompenserande 
åtgärder förlängs som längst till 31 januari 2020, 
 
att tidigare beslut från den 24 september 2019 om möjligheten till en tillfällig 
beredskapsförändring i Hillerstorp från 1+4 till 1+3 med kompenserande 
åtgärder förlängs till 31 januari 2020, 
 
att räddningschefen ges möjlighet att förändra beredskapsnivån i Reftele till två 
personer, dock bör en av dessa vara befälsutbildad eller ha genomgått 
RäddSam-Fs arbetsledarutbildning, och att detta ska gälla till 30 juni 2020, samt 
  
att informera båda kommunfullmäktige om beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Nedan beskrivs aktuell status på beredskapen och kommande hantering för att 
uppnå beslutad nivå. 

• Smålandsstenar 
Numerären i Smålandsstenar kommer efter nyårshelgerna att vara fulltaliga och 
återgå till normal beredskap. Dock finns en brist i c-körkortskompetens vilken 
medför att alla förmågor (vatten och räddning) inte alltid kan medfölja vid 
utlarmning.  

• Hillerstorp 
Räddningsnämnden beslutade den 24 september 2019 att förvaltningen, vid 
behov, kunde förändra beredskapen i Hillerstorp på grund av antalet vakanser. 
Beslutet har ännu inte behövt effektueras.  

• Reftele 
Bemanningssituationen i Reftele är påtagligt ansträngd. Svårt att få täckning på 
dagberedskapen. Stundtals är det endast två personer som har beredskapen. 
Främst är det under dagtid som vakanserna uppkommer. Behov av 
beredskapsförändring behövs för ett långsiktig och hållbar arbetsmiljö ska 
gynnas. Reftele har redan i dagsläget fri inryckning i egna primärlarmzonen men 
det finns inget krav på rökdykarförmåga.  
Tre nya kandidater har nyligen sökt tjänst men rekryteringsprocessen är inte 
klar. 

• Övriga stationer 
I övrigt har inga större förändringar uppkommit sedan föregående 
nämndsmöte. Rekryteringsarbetet fortgår enligt plan. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Beslutet skickas till: 
Johan Nilsson, räddningschef   
Kommunfullmäktige I Gislaved 
Kommunfullmäktige i Gnosjö
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Rn §88    Dnr: RN.2017.13      
 
Rekrytering av deltidsbrandmän   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet under året gällande rekryteringsarbete har omfattat  
• Kontinuerliga samtal med intresserade 
• Tester med ny personal som sker både vid testdagar och kontinuerligt 
 
Under året har följande förändringar skett 
• Elva nya deltidsbrandmän har anställts  
• Tio medarbetare kommer eller har sagt upp sig ifrån 

deltidsorganisationen 
 
Primärt är personalbehovet störst i Reftele även om det har genomförts 

rekryteringar där. 
 
De senaste månaderna har följande genomförts:  
• Skapat affischer för rekrytering på företag och offentliga platser 
• Kampanj att söka MSBs brandmannautbildning och 

brandingenjörsprogrammet  
• Framtagande av presentationsmaterial för den från Räddningstjänsten 

som ska besöka ett personalmöte för att informera om yrket 
• Flera testdagar för många sökande varav tre under hösten 
• Medverkat på välkomstdag för nyanställda i Gislaveds kommun 
 
Planerade aktiviteter: 
• Träff med samhällsföreningen i Reftele och företrädare för 

Smålandsstenars näringsliv 
• Pressträff på företag i Smålandsstenar och lyfta fram det som ett bra 

exempel 
• Sprida och synas i media i samband med MSB, SKl och fackförbundens 

nationella informationskampanj för fler deltidsbrandmän 
• Julkampanjer på de flesta stationerna i syfte att undvika bostadsbränder 

men även rekrytera nya medarbetare 
• Skapa en rekryteringsfilm med företagare om nyttan att ha 

deltidsbrandmän i sin organisation, planerat till februari 
• Förbereder tackvykort till arbetsgivare  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information  
 
Beslutet skickas till: 
Johan Nilsson, räddningschef   
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Rn §89    Dnr: RN.2019.25      
 
Intern kontroll 2020, regler och rutiner   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
godkänna Regler och rutiner för intern kontroll för räddningsnämnden daterad 
den 14 november 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nytt reglemente för intern 
kontroll. Räddningsnämndens Regler och rutiner för intern kontroll har skrivits 
utifrån det nya reglementet.  
Intern kontroll syftar till att vara förebyggande, lärande och kontrollerande. 
Det interna kontrollsystemet är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 
har en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska i rimlig grad säkerställa att 
verksamheten:  
• Bedrivs effektivt och ändamålsenligt  
• Efterlever tillämpliga lagar och kommunala styrdokument  
• Har ändamålsenliga processer och rutiner  
• Säkrar kommunens tillgångar och förhindrar förluster  
• Skyddar medarbetarna genom att motverka omedvetna fel eller felaktigt 

handlande  
• Förebygger fusk, oegentligheter och motverkar korruption  
 
Den enskilda nämnden eller styrelsen ska vara delaktig i intern kontroll. Den 
ska se till att en organisation och ett system upprättas inom respektive 
verksamhetsområde, samt att regler och rutiner antas för den interna 
kontrollen.  
 
Beslutsunderlag 
Räddningsnämndens Regler och rutiner för intern kontroll 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 
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Rn §90    Dnr: RN.2019.25      
 
Intern kontroll 2020, riskanalys   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
Riskanalys för intern kontroll för räddningsnämnden, daterad den 11 oktober 
2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nytt reglemente för intern 
kontroll. Räddningsnämndens Regler och rutiner för intern kontroll har skrivits 
utifrån det nya reglementet.  
Intern kontroll syftar till att vara förebyggande, lärande och kontrollerande. 
Det interna kontrollsystemet är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 
har en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad säkerställa 
att verksamheten:  
• Bedrivs effektivt och ändamålsenligt  
• Efterlever tillämpliga lagar och kommunala styrdokument  
• Har ändamålsenliga processer och rutiner  
• Säkrar kommunens tillgångar och förhindrar förluster  
• Skyddar medarbetarna genom att motverka omedvetna fel eller felaktigt 

handlande  
• Förebygger fusk, oegentligheter och motverkar korruption  
 
Den enskilda nämnden eller styrelsen ska vara delaktig i intern kontroll. Den 
ska se till att en organisation och ett system upprättas inom respektive 
verksamhetsområde, samt att regler och rutiner antas för den interna 
kontrollen.  
I nämndens regler och rutiner för intern kontroll står det att nämnden ska vara 
mer delaktig och besluta om en riskanalys. Denna riskanalys ska ligga till grund 
för räddningsnämndens Interna kontrollplan för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Riskanalys 2020 - Räddningsnämnd 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 
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Rn §91    Dnr: RN.2019.23   5.5.3  
 
Informationssäkerhet, Räddningstjänstens handlingsplan   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar anta 
Informationssäkerhet Räddningstjänstens handlingsplan 2019/2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i Gislaveds kommunfullmäktige ska varje nämnd årligen ta fram en 
handlingsplan för informationssäkerhet för sitt verksamhetsområde samt 
genomföra uppföljning av denna handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Informationssäkerhet Räddningstjänstens Handlingsplan 2019/2020  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
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Rn §92    Dnr: RN.2019.22   4.14.7  
 
Sammanträdestider 2020  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att 
sammanträdena under år 2020 ska hållas på datum och tid enligt följande: 
 
Torsdag 30 januari kl 14.00 
Tisdag 25 februari kl 8.30 
Onsdag 1 april kl 8.30 
Tisdag 5 maj kl 8.30 
Tisdag 2 juni kl 8.30 
Tisdag 1 september kl 8.30 
Måndag 19 oktober kl 13.30 
Tisdag 1 december kl 8.30 
 
Sammanträdena ska hållas på Räddningsstationen i Mossarp om inget annat 
anges i kallelsen till sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträdena ska, enligt nämndens reglemente, alternera mellan 
kommunerna och, där så är lämpligt, förläggas växelvis i respektive kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdestider 2020 RN 
 
Beslutet skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
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Rn §93    Dnr: RN.2019.8   1.2.7  
 
Information till Räddningsnämnden   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Information: 

• Enhetschef Marianne Norberg informerar om hur långt arbetet med 
hembesök - "operation dörrknackning" - har kommit och presenterar 
också några idéer för kommande aktiviteter.  
 

• Räddningschef Johan Nilsson informerar om kommande operativt 
handlingsprogram, avsnitt nya förmågor. 
 

• Ordförande- och räddningschefsträff i Hok mellan länets ordförande i 
respektive kommun/direktion samt räddningscheferna. Ordförande 
Niclas Palmgren och räddningschef Johan Nilsson berättade om vårens 
bränder med fokus på Speedwaybranden och Granstorp. 
 

• Presidieträff med Värnamo är inplanerad till i början av 2020. 
 

• Dom i skogsbrandsfallet är inte klar men ska meddelas på onsdag. 
 

• Ordförande Niclas Palmgren informerar om budget 2020, 
investeringsbudget för inköp av två tankbilar. 

 
Meddelanden:  

• Ksau §28 Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023  
• Ks §330 Arvoden till förtroendevalda 2020  

 
Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö  
 
 
Ordföranden tackar personalen vid räddningstjänsten och 
ledamöterna i nämnden för mycket goda insatser under året. 
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