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Rn §58 Dnr: RN.2018.1

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 180901-181026
· 1 st tillstånd brandfarlig vara
· 1 st avslag på ansökan om tillstånd brandfarlig vara
· 1 st beslut angående avsägning av egensotning
· 1 st beslut om avyttring utan försäljning
· 1 st tillsvidareanställning deltidsbrandman
· 1 st vikariatsanställning heltid

Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästaren, 180918-181023

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna redovisningen och lägga till handlingarna
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Rn §59 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 en fastighet i 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. Räddnings-nämnden
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 och senare även förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.

Räddningsnämnden beslutade i sitt sammanträde den 3 april 2018, med stöd av lag
(2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 2 §, att förelägga fastighetsägaren att
senast den 30 juni 2018, vid ett vite om 25.000 kronor, sätta upp godkända
takskyddsanordningar på fastigheten Österskog 1:9 så att tillträde till tak och
skorstenar kan ske, att utfärda ett absolut förbud för fastighetsägaren att elda i
eldningsanläggningar på fastigheten Österskog 1:9 fram till dess brandskydds-
kontroll och sotning har genomförts, vid ett vite om 25.000 kronor för varje gång
eldning sker.

Räddningstjänsten genomförde den 24 augusti 2018 ett platsbesök på fastigheten.
Vid besöket kunde inga godkända takskyddsanordningar till skorstenar eller tak
noteras. Ansökan om utdömande av vitet har därför gjorts hos förvaltningsrätten.
Fastighetsägaren har i skrivelse till förvaltningsrätten motsatt sig vitet och även
inkommit med nya uppgifter. Förvaltningsrätten har nu gett nämnden möjlighet att
yttra sig i ärendet.

Nämnden diskuterar ärendet.

Yrkande
Marie Johansson (S): Uppdra åt ordföranden att yttra sig till förvaltningsrätten, i
enlighet med vad som framkommit i nämndens diskussion.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar
enligt detta.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att uppdra åt ordföranden att yttra sig till förvaltningsrätten, i enlighet med vad
som framkommit i nämndens diskussion.

Expedieras till:
Niclas Palmgren, ordförande
Johan Rönmark, enhetschef
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Rn §60 Dnr: RN.2018.19

Räddningsnämndens principer för viten

Ärendebeskrivning
Vid räddningsnämndens sammanträde den 11 september 2018 gavs
räddningstjänsten i uppdrag att ta fram principer för viten innefattande storlek på
vite och ökning av vitesbelopp. Räddningstjänsten har parallellt med detta
utarbetat förslag till ny plan för myndighetsutövning 2019-2020 och i den planen
är vitesprinciper inskrivna under rubriken Ingripanden.

Eftersom vitesförelägganden är sällsynta inom räddningsnämndens tillsyn och alltid
avser enskilda fall är texten om viten allmänt hållen för att ge viss handlingsfrihet i
dessa ärenden. Grundprincipen är att det ska vara mer kostsamt att betala ett vite
än att vidta åtgärder, eftersom syftet med det tvång som ett föreläggande utgör är
att en enskild ska vidta rättelse av en brist.

Beslutsunderlag
Förslag till plan för myndighetsutövning 2019-2020, daterad den 15 oktober 2018

Yrkande
Markus Kauppinen (S): Om åtgärd inte vidtagits efter första vitesföreläggandet och
skärpning görs genom nytt vitesföreläggande ska det nya vitet sättas till faktor 2
jämfört med föregående vite.

Marie Johansson (S) yrkar bifall.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar
enligt detta.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att om åtgärd inte vidtagits efter första vitesföreläggandet och skärpning görs
genom nytt vitesföreläggande ska det nya vitet sättas till faktor 2 jämfört
med föregående vite

att i övrigt anse uppdraget slutfört i och med antagandet av plan för
myndighetsutövning

Expedieras till:
Johan Rönmark, enhetschef
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Rn §61 Dnr: RN.2018.18

Plan för myndighetsutövning 2019-2020

Ärendebeskrivning
För att bedriva en effektfull tillsynsverksamhet har en tillsynsplan sedan tidigare
legat till grund för inriktningen och planeringen av räddningsnämndens tillsyn. Inför
2019-2020 föreslår räddningstjänsten att planen ändrar namn till plan för
myndighetsutövning, där även tillståndshantering ingår.

Fokus för tillsynen ligger bland annat på de verksamheter där personsäker-heten
av stor vikt, till exempel samlingslokaler eller äldreboenden, men också på
verksamheter där en brand kan få stora konsekvenser i övrigt, som vissa
industrier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kriterier för
verksamheter och anläggningar som är skyldiga att lämna in en skriftlig
redogörelse för brandskyddet är bland annat det som ligger till grund för
tillsynsplanen.

För 2019-2020 är planen delvis redaktionellt ändrad och kompletterad med fokus
för myndighetsutövning samt vad utövandet ska kännetecknas av för egenskaper;
som bland annat professionalitet, respekt och dialog. Ett kapitel om de olika
möjligheterna för nämndens ingripanden har också tillförts planen, vilket
inkluderar principer för vitesförelägganden.

Beslutsunderlag
Plan för myndighetsutövning 2019-2020, daterad den 15 oktober 2018

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att vid upprepat vite, det nya vitet ska sättas till faktor 2 jämfört med det
tidigare, enligt nämndens beslut § 60 i dagens sammanträde, och att detta
ska införas i planen

att i övrigt anta plan för myndighetsutövning 2019-2020

Expedieras till:
Johan Rönmark, enhetschef
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Rn §62 Dnr: RN.2016.14

Handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser 2017-2019,
utvärdering

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall varje kommun ha ett
handlingsprogram som beskriver förmågan för operativ räddningstjänst. Det är
dels de förmågor som finns idag, riskbilden men även de förmågor som är tänkta
att anskaffas.

Nuvarande handlingsprogram gäller till den 31 december 2019 men för att ha en
bra grund för kommande handlingsprogram behöver en utvärdering ske före
programmets utgång.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-2019

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att uppdra till räddningschefen att utvärdera nuvarande handlingsprogram

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §63 Dnr: RN.2018.13

Handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser 2020-2023

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall varje kommun ha ett
handlingsprogram som beskriver förmågan för operativ räddningstjänst. Det är
dels de förmågor som finns idag, riskbilden men även de förmågor som är tänkta
att anskaffas.

Nuvarande handlingsprogram gäller till den 31 december 2019 men för att ha en
bra grund för kommande handlingsprogram behöver arbetet startas upp redan nu.

Ett nytt program bygger på en risk- och sårbarhetsanalys i kommunernas
geografiska områdesansvar, omvärldsanalys med mera. Därefter adderas den
politiska viljan kring förmågor. Detta program ska dessutom vara samordnat med
andra kommuners handlingsprogram utifrån de förmågor som Gislaved och
Gnosjö inte besitter men behöver.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att uppdra till räddningschefen att påbörja arbetet med bakgrundsfakta till
kommande handlingsprogram

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §64 Dnr: RN.2016.15

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017-2019,
utvärdering

Ärendebeskrivning
Kommunernas olika handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i enlighet
med lag (2003:778) om skydd mot olyckor arbetades fram gemensamt mellan
kommunerna. Arbetet samordnades av räddningsnämnden på uppdrag av de båda
kommunstyrelserna. Räddningstjänsten tolkar att med en förlängning av
samordningsansvaret följer ett uppföljningsansvar.

Nuvarande handlingsprogram upphör att gälla den 31 december 2019, och för att
få ett bra underlag till kommande handlingsprogram, oavsett samordnande nämnd,
behövs en utvärdering.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
Handlingsprogram olycksförebyggande verksamhet 2017-2019

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att uppdra till räddningschefen att påbörja en utvärdering av nuvarande
handlingsprogram för olycksförebyggande arbete

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef



GISLAVEDS KOMMUN

beslutsfattareSida2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
9

secondpagedatum

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Rn §65 Dnr: RN.2018.14

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-2023

Ärendebeskrivning
Kommunernas olika handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i enlighet
med lag (2003:778) om skydd mot olyckor har arbetats fram gemensamt mellan
kommunerna. Arbetet har tills idag samordnats av räddningsnämnden på uppdrag
av de ansvariga nämnderna, dvs. de båda kommunstyrelserna.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Rn §66 Dnr: RN.2017.13

Rekrytering av deltidsbrandmän

Ärendebeskrivning
Arbetet under året gällande rekryteringsarbetet har omfattat

· kontinuerliga samtal med intresserade,
· tester med ny personal sker kontinuerligt,
· för att öka stoltheten i deltidsbrandmannajobbet har ett nytt klädkoncept

beslutats. Det innebär att medarbetarna, oavsett anställningsform,
kommer i princip ha samma uppsättning av arbetskläder. Konceptet är till
stora delar hämtat från Norrtälje. Utdelning av kläder pågår just nu,

· tio nya deltidsbrandmän har anställts och en ny är på väg att anställas,
· två personer har eller kommer inom kort att påbörja praktikanställning,
· tretton medarbetare kommer eller har sagt upp sig

Primärt är personalbehovet störst i Smålandsstenar även om det har genomförts
rekryteringar där.

Sedan förra nämndsmötet
· tjänsten som personalsamordnare tillsatt,
· skapa affischer för rekrytering på företag och offentliga plaser,
· RäddSam F har skapat en rekryteringsfilm för sociala medier samt en

kortare version till butiks-TV,
· framtagande av presentationsmaterial för den från Räddningstjänsten som

ska besöka ett personalmöte för att informera om yrket,
· samtal med övriga förvaltningar i våra kommuner i syfte att sprida

kunskapen om förutsättningarna för att vara deltidsbrandman

Den nytillsatte personalsamordnaren, Jonas Björkström, presenteras under mötet.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna informationen

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §67 Dnr: RN.2015.9

Yttre befäl i beredskap, utvärdering

Ärendebeskrivning
I samband med införandet av att yttre befäl (YB) är i beredskap (utgår från
hemmet under kväll och helg) istället för jour (dygnstjänst på brandstationen)
beslutade räddningsnämnden om att en utvärdering skulle genomföras efter ett år.
En enkät skickades ut till samtliga yttre befäl, befäl på heltidsstationen samt alla
styrkeledare deltid. Svarsfrekvensen var hög inom heltidsbefälen men ca 70% för
deltidsbefälen.

Enkätsvaren visar att
· arbetsmiljön för yttre befäl behöver förbättras. Allt för mycket störningar

och låg bemanning medför en hård psykosocial belastning.
· det finns ett behov av att öva de utryckande styrkeledarna inom

heltidsorganisationen i uppstart av insats. Fördröjning/hantering av första
insats-person (FIP) som "femte person" upplevs kritisk.

· Styrkeledare på deltidsstyrkorna har inte upplevt någon nämnvärd
förändring.

· FIP har vid flera tillfällen gjort en positiv skillnad på utfallet av insatsen.

Beslutsunderlag
Yttre Befäl i beredskap, 2018-10-17, presentation av resultatet och handlingsplan
till följd av enkätundersökningen

Yrkande
Ordförande Niclas Palmgren (M): Uppdra till räddningstjänsten att verka för att
det snarast blir fem stycken YB - yttre befäl.

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar
enligt detta.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

att uppdra till räddningschef att, efter samtal med berörda, effektuera
handlingsplanen

att uppdra till räddningstjänsten att verka för att det snarast blir fem stycken
YB - yttre befäl

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §68 Dnr: RN.2018.10

U3 - Uppföljning 3, helårsprognos och budgetuppföljning
per den 31 oktober 2018

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i år implementerat ett
nytt upplägg av deltidsbrandmannautbildningen vilket påverkat kommunernas
behov av att komplettera utbildningen med rökdykning. Detta innebär att
verksamhetens fokus under några veckor totalt har legat på att ge våra nya
medarbetare inom RäddSam F en bra rökdykarutbildning som tidigare omfattades
i MSB:s utbildning. Konsekvensen är att tillsyn och annat förebyggande arbete inte
har genomförts i planerad utsträckning, samt ökade kostnader för ny lektionssal.

Arbetet med att rekrytera fler deltidsanställda brandmän har givit god
utdelning men behovet av deltidsbrandmän är fortsatt högt. Under det
senaste året har ett tjugotal nya medarbetare utbildats eller ligger i plan att
utbilda. Det är ett tiotal fler än budgeterat.

Beredskapsläget i Smålandsstenar är fortsatt bekymmersamt och de är inte
fullt bemannade, utan Burseryd fungerar fortfarande som en kompensation
för lägre beredskapsnumrär. Övriga stationer behöver fler som är
aspiranter eller täcker beredskapen dagtid men läget är inte akut på dessa
ställen.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda ombyggnationen av
den nya brandstationen i Burseryd. Här tillkommer obudgeterade
kostnader för inventarier och materiel.

En åtgärdsplan för att nå uppsatt budget är inlämnad till kommun-styrelsen
i Gislaved. Förutsättningarna för att hålla budgeten har förändrats.
Minskade kostnader i slutet av året beror på vakanser, föräldraledigheter
och sjukskrivningar som ej är ersatta med vikarier.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3 - 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 Gislaved
Kommunstyrelsen Gnosjö
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §69 Dnr: RN.2018.20

Sammanträdestider 2019

Ärendebeskrivning

Reglementet för räddningsnämnden anger att nämnden ska sammanträda på dag,
tid och plats som nämnden bestämmer.

Räddningsnämnden har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2019 för räddningsnämnden, daterat 2018-11-02

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att överlämna till nästa nämnd för beslut
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Rn §70 Dnr: RN.2018.2

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Justitie- och inrikesministerns tackbrev
Ksau godkännande av planeringsdirektiv 2019-2022 och utblick 2020

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna
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Rn §71 Dnr: RN.2018.3

Information

Ärendebeskrivning

Räddningsstationen i Burseryd
Ombyggnationen av det som ska bli nya brandstationen i Burseryd, fastigheten
Stubbakull 2:20, pågår och beräknas vara klar i januari-februari 2019.

Utbildning inom Räddsam F
Räddsam F ordnar utbildning, tillsammans med Polisen, i att hantera dödligt våld.
Utbildningen gäller all personal.

Arbetsmiljöenkät till all deltidspersonal
Enkät gällande arbetsmiljön för de deltidsanställda är utskickad i samarbete med
Räddsam F.

Rekryteringsfilm
Räddningschefen visar rekryteringsfilmen, producerad av Räddsam F för sociala
media, butiksteve etc.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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