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Rn §15    Dnr: RN.2015.22      
 
Sotningsärende i Gnosjö kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Vid räddningsnämndens sammanträde den 30 september 2015 informerade 
skorstensfejarmästaren och enhetschefen på räddningstjänsten om att man inte 
har kunnat utföra sotning på fastigheten FASTIGHETSBETECKNING med 
adress ADRESS, Hillerstorp i Gnosjö kommun. Detta har lett till ett 
föreläggande. Skälet till att det inte har gått att utföra sotning eller 
brandskyddskontroll är att takkonstruktionen är dålig och det saknas 
skyddsutrustning.  
 
Fastighetsägaren har ansökt om egensotning. Men då brandskyddskontroll inte 
har kunnat utföras på fastigheten kan egensotning inte godkännas. 
Räddningsnämnden har inte haft möjlighet att säkerställa att det skulle vara 
säkert ur brandskyddssynpunkt och därför har ansökan avslagits. 
Fastighetsägaren har överklagat räddningsnämndens beslut om avslag på 
begäran om egensotning. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Även detta beslut 
överklagades av fastighetsägaren. Förvaltningsrätten har också avslagit 
överklagandet.  
 
Räddningstjänsten har nu informerat fastighetsägaren NAMN, pers-nr PERS-
NR, om att beslut om eldningsförbud i eldningsanläggningar på fastigheten 
FASTIGHETSBETECKNING kommer att utfärdas. 
 
Räddningschefen föreslår nämnden att utfärda ett föreläggande med ett absolut 
förbud i att elda i eldningsanläggningar fram till dess att rökkanalerna är 
brandskyddskontrollerade och sotade, och att föreläggandet förenas med ett 
vite. 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren yrkar att man förenar föreläggandet med ett vite 
om 25 000 kr. Nämnden bifaller yrkandet. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 2 §  
 
att förelägga NAMN, pers-nr PERS-NR, att senast den 30 juni 2018, vid ett 

vite om 25.000 kronor, sätta upp godkända takskyddsanordningar på 
fastigheten FASTIGHETSBETECKNING så att tillträde till tak och 
skorstenar kan ske 

 
att utfärda ett absolut förbud för NAMN, pers-nr PERS-NR, att elda i 

eldningsanläggningar på fastigheten FASTIGHETSBETECKNING fram till 
dess brandskyddskontroll och sotning har genomförts, vid ett vite om 
25.000 kronor för varje gång eldning sker  

  
att uppdra åt Räddningstjänsten Gislaved Gnosjö att delge fastighetsägaren 

detta och förklara innebörden av beslutet 
 

Förbudet ska gälla även om det överklagas, enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 10 kap 4 §
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Rn §15, forts 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen – se bilaga  

 
Expedieras till: 
NAMN 
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Rn §16    Dnr: RN.2018.1      
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 180205-180325 

• 1 st tillstånd brandfarllig vara 
• 1 st tillsvidareanställning, brandman deltid 
• 1 st delegation av tillsyneförrättare 
• 3 st förelägganden 

 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud Skorstensfejarmästaren 180205-180325 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 180205-180325  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningarna och lägga dem till handlingarna 
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Rn §17    Dnr: RN.2018.9      
 
Yttrande över detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2,  
del av fastigheten Broaryd 2:25 m.fl i Broaryd  
dnr PLAN.2017.4  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har utarbetat ett förslag till ny detaljplan för 
Ljungryens industriområde vid länsväg 153 i Broaryd. Syftet med planen är att 
utöka planområdet för industriändamål på angränsande skogsmark i anslutning 
till befintlig verksamhet för Stebro Plast AB. Företaget expanderar kraftigt och 
behöver därmed utöka sin produktionsyta. I planområdet ingår även område 
för vändplan som avslutning för befintlig gata. 
 
Räddningstjänsten har tidigare medverkat i detaljplaneringen för området under 
2012 samt varit med i tidigt skede av denna plan. Räddningstjänstens 
synpunkter kring bl.a. farligt gods-transporter har därför beaktats tidigt i 
planskedet och räddningstjänsten har därför inga ytterligare synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2018 
Planbeskrivning Broaryd 2:25 Samrådsupplaga, daterad februari 2018 
Plankarta samråd Broaryd 2:25, daterad februari 2018 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att meddela bygg- och miljönämnden att räddningsnämnden inte har några 

ytterligare synpunkter i ärendet 
 

 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Rn §18    Dnr: RN.2018.8      
 
Årlig uppföljning av LEH, LSO och LBE för Gislaveds och Gnosjö 
kommuner  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt överenskommelse SKL 12/6159, MSB 2012-5541som reglerar 
kommunens ansvar och åtagande utifrån lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd  
beredskap (LEH) ska kommunen årligen lämna in en årlig uppföljning till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Denna uppföljning ska 
beskriva på vilket sätt kommunen har arbetat med krisberedskap under det 
gångna året samt på vilket sätt den statliga ersättningen har använts. I år har ett 
webbaserat säkerhetscertifierat system använts för redovisningen. 
  
Enhetschef Marianne Norberg redogör för den årliga uppföljningen för 
Gislaveds och Gnosjö kommuner gällande lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2018 
Årlig uppföljning LEH för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende år 2017  
Årlig uppföljning LSO för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende år 2017 
Årlig uppföljning LBE för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende år 2017 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna årlig uppföljning av LEH, LSO och LBE för Gislaveds och 

Gnosjö kommuner avseende år 2017 
  
 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsen i Gislaved  
Kommunstyrelsen i Gnosjö  
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Rn §19    Dnr: RN.2016.15      
 
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete - uppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Gislaved har den 27 april 2017 antagit handlingsprogram 
för olycksförebyggande verksamhet 2017 - 19. Enligt programmet ska det göras 
en årlig uppföljning av hur kommunens förvaltningar arbetat med programmet. 
De kommunala förvaltningar som berörs av programmet är räddningstjänsten, 
kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
Räddningstjänsten har sammanställt denna uppföljning. 
 
Inom några områden har det skett liten eller ingen verksamhet inom det 
olycksförebyggande området. Dessa områden är båttrafik, självskada, suicid och 
social oro. Främst inom områdena självskada och suicid bör ett arbete snarast 
komma igång baserat på den statistik som både regionen och länet uppvisar 
inom området. 
 
De områden där det kommit igång ett förvaltningsövergripande arbete är 
främst individanpassat brandskydd. Här kommer både utbildningsinsatser och 
rutiner att genomföras under år 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2018  
Uppföljning av handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 2017 - 
2019 avseende 2017 års verksamhet  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna uppföljning av handlingsprogram för olycksförebyggande 

verksamhet 2017 - 2019 avseende 2017 års verksamhet 
 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen i Gislaved 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 
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Rn §20    Dnr: RN.2017.8      
 
Internkontrollplan 2017  
 
Ärendebeskrivning 
För att uppnå en god ekonomisk hushållning och att verksamhetens mål och 
styrning ska fungera på ett effektivt sätt används internkontrollplaner. I och 
med arbetet med att införa en ny styrmodell i Gislaveds kommun är 
internkontrollplanen i ett övergångsskede till att täckas av indikatorerna i nya 
styrmodellen.  
 
De brister som framkommer är  
 

• Utryckningsberedskapen har ej varit fullt täckt på grund brist av 
personal.  
Aktivt rekryteringsarbete och kompensation av beredskap har skett 
genom att larma FIP från annan station och fri inryckning.  

 
• Kontroll av egenkontroll på fordon och materiel kan förbättras. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018  
Intern kontrollplan för räddningsnämnden, daterad den 26 mars 2018  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen 

  
att skicka internkontrollplanen till respektive kommunstyrelse  
 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Räddningschefen  
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Rn §21    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen   
 
Ärendebeskrivning 
Beredskapsnumerären inom deltidsorganisationen varierar varje månad utifrån 
att personal anställs, utbildas och en del slutar sin anställning.  
 
Den 22 mars 2018 är förutsättningarna följande  

• Två-fyra vakanta platser finns. Dessa finns främst i Smålandsstenar och 
Gnosjö. 

• 23 medarbetare har påbörjat eller kommer att ha kompletterat 
grundutbildningen under 2018. 

• Ett fåtal nya medarbetare är anställda men väntar på att genomföra 
grundutbildningen. 

 
Sedan senaste jobbannonsen publicerades i januari har 19 personer anmält sig 
som sökande, varav sex personer från Gislaved-Anderstorp.  
 
Under slutet av våren 2018 förväntas Hestrastyrkan omfatta 20 personer vilket 
är den numerär som normalt behövs för att täcka alla schemarader på ett 
fyraveckorsschema. Det är första gången på flera år detta sker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen 

  
 

Expedieras till: 
Räddningschefen 
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Rn §22    Dnr: RN.2018.10      
 
Helårsprognos 1 2018 med budgetuppföljning per den 31 mars 2018  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk redovisning 
Under 2018 förväntas obudgeterat högre kostnader för att 

• fler medarbetare genomgår nya deltidsbrandmannautbildningen. I den 
kostnaden ingår förlorad arbetsförtjänst, resor, logi samt utbildnings-
kostnader 

• reparationskostnader för enskilda fordon 
• ökad satsning på kläder inom deltidsorganisationen 

 
Genom omfördelning av resurser inom förvaltningen så är prognosen i enlighet 
med budget. 
 
Investeringen av släckbil på 3 200 tkr kommer att effektueras först januari - 
februari 2019.   
 
Verksamhetsredovisning 
Bemanning och kompetens inom utryckningsorganisationen är ojämn. I enlighet 
med tidigare beslut finns en beredskapsförändring i Smålandsstenar i tre av fyra 
veckor. I övrigt så är personalläget ljusare med enstaka vakanser per station. I 
slutet av våren ska Hestrastationen vara normalbemannad för första gången på 
flera år.  
 
Samarbetsprocessen med socialnämnden kring individanpassat brandskydd 
fortgår. Första delrapport är avrapporterad.  
 
En kommunikationsplan är beslutad och förvaltningen har ökat arbetet och 
deltagandet på sociala medier.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018-03-27 
Uppfoljning 1 2018 - Räddningsnämnden  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna informationen 

  
att översända uppföljning och prognos till kommunstyrelserna i Gislaveds 

respektive Gnosjö kommuner 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Räddningschefen 
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Rn §23    Dnr: RN.2018.6      
 
Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschefen redogör kort för grunduppdragen genom tiderna, från 1800-
talets brandsläckning av städer, via förebyggande brandskydd till den sociala 
epoken av idag. 
 
Ledamöterna brainstormar kring mål och uppdrag och diskuterar de 
framkomna idéerna. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att uppdra åt räddningstjänsten att konkretisera målen och uppdragen 

utifrån dagens diskussion, samt 
 
att formulera lämpliga återrapporteringssätt/indikatorer 
  
att fastställa mål, uppdrag och indikatorer på nämndens sammanträde i juni 
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Rn §24    Dnr: RN.2018.3      
 
Information  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har under vintern anlitat en extern personalkonsult för ett 
avgränsat uppdrag. Räddningschefen informerar kort om bakgrunden till 
utredningen och dess resultat. 
 
Överlämning av de släckbilar som via hjälporganisationen Gnosjö Hjälper ska 
skänkas till ett europeiskt land kommer att ske den 7 maj på Räddnings-
stationen i Mossarp. 
 
Räddningschefen informerar om den svåra branden på Hörle Wire AB i 
Värnamo kommun i februari, där även räddningstjänsten i Gislaved och Gnosjö, 
särskilt under de första dagarna, deltog i släckningsarbetet. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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