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 Sammanträdesdatum 2022-01-19  

   

 Plats och tid Räddningstjänsten i Mossarp/digitalt via teams, kl 09.00 -  11.00 

 

 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande 

Magnus Sjöberg (C), deltar via teams 

Gunilla Westerholm (S), deltar via teams 

Kristine Hästmark (M), deltar via teams 

Lars-Åke Magnusson (KD) ersätter Nicklas Huuva (KD), deltar via teams 

Stig Axelsson (S), deltar via teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Johan Nilsson, räddningschef 

Maria Thorup, sekreterare, deltar via teams 

Johan Rönmark, enhetschef, deltar via teams 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Lars-Åke Magnusson (KD) 

 Justeringens 

 plats och tid 
Kommunhuset Gnosjö  

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       1 - 13  

Maria Thorup 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Niclas Palmgren (M)  
  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Lars-Åke Magnusson (KD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum 2022-01-19   Paragrafer 1 - 13  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2022-01-28 

 Datum för  
 anslags 

nedtagande 

2022-02-21 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret Gislaved 

 

 

  

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     2(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §1    Dnr: RN.2022.3      

 

Anmälan av delegationsbeslut  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade under perioden 20211201 - 20220110 anmäls: 

 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten, Danhult 1:4 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten, Stora Hestra 4:2 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten, Slätteryd 1:5 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten upphör, Ilabäck 1:16 

 Beslut om föreläggande och förbud vid tillsyn enligt LSO 2 kap 2 - 4 §§, 

5 st 

 Beslut om föreläggande och förbud vid brandskyddskontroll enligt LSO 

3 kap 6 §, 1 st 

 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning 20211201-20220110 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     3(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §2    Dnr: RN.2022.4      

 

Aktuella händelser hos räddningstjänsten  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

En beskrivning av de senaste inträffade händelserna och lärdomar från dem 

rapporterades till nämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

Preliminär statistik 2021 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     4(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §3    Dnr: RN.2020.5   5.2.5  

 

Coronavirus - Covid-19 - information om räddningstjänstens 

verksamhet   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna samt fortsättningsvis ha detta 

ärende som en stående punkt på räddningsnämndens dagordning. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

Interna restriktioner 

Räddningschefen har beslutat om interna riktlinjer för att undvika 

smittspridning inom förvaltningen. Reglerna påverkar i olika utsträckning 

verksamheten.  

 

Personalläget 

Ingen direkt ökning av sjukfrånvaro eller VAB har uppkommit inom 

helorganisationen till följd av Covid-19.  

 

Handlingsberedskap finns för om det sker en dramatisk ökning av 

personalfrånvaron. 

 

 

Verksamhet 

Det nya kursupplägget i brandkunskap med en digital variant och en kortare 

praktisk del har startats upp. HLR-utbildningarna kommer inte att startas upp 

för kommunernas personal. Tillsyn enligt LSO genomförs men med 

restriktioner och bygger på en frivillighet från den mottagande verksamheten. 

 

Som läget är just nu så kommer kårövningarna att genomföras under våren så 

långt som möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     5(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §4    Dnr: RN.2022.5      

 

Information till räddningsnämnden  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Informationspunkter till nämnden 

 

 Nämndens ordförande och Räddningschef redogör för kommande träff 

med näringslivsföreningen i Burseryd-Broaryd som i dagsläget är 

framflyttat. 

 

 Förvaltningen informerar om att från 3 januari rapporterar all 

deltidspersonal sitt löneunderlag digitalt via en app. I december blev det 

615 övningstimmar, 89 larm och 20160h beredskap. 

 

 Samtliga räddningstjänster inom RäddSm F har ingått ett avtal med 

Region Jönköpings län gällande olika typer av uppdrag, kompetensnivåer 

och kompetensutveckling.  

 

 Nämndens ordförande informerar om genomförd pressträff gällande ny 

tankbil.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     6(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §5    Dnr: RN.2022.6      

 

Beredskap inom deltidsorganisationen  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

Sammanställning 

I bilagan finns en sammanställning över uppsägningar och nyrekryteringar inom 

deltidsorganisationen. Totalt har 11 lämnat organisationen medan vi har fått 9 

nya kollegor. 

 

Reftele 

Schematäckningen är fortsatt utmanande.  

 

Vidtagna och planerade aktiviteter 

Styrkan i Reftele har medverkat på julskyltningen, öppet hus på Lantmännen 

och på julmarknaden i Stora Segerstad. 

 

Fler intresseanmälningar har inkommit den senaste veckorna. Nästa steg är att 

utse arbetsledare samt omhänderta intresseanmälningarna och de som klarat 

testerna eller påbörjat sin praktikantanställning. 

 

Burseryd 

Rekryteringsbehovet är stort på grund av hög medelålder. Förvaltningen har 

påbörjat en handlingsplan för ökad satsning på rekrytering som ska beakta 

många aspekter som kvarvarande personal samt kommande medarbetare. 

 

Hestra 

Inga förändringar sedan föregående möte. 

 

Gnosjö 

Inga förändringar sedan föregående möte. 

 

Smålandsstenar 

Bemanningen har bättrats på de senaste månaderna men kompetensläget är 

fortfarande skört med avseende på c-körkortskompetensen och kortare 

erfarenheter från händelser.   

 

Hillerstorp 

Två nya medarbetare är rekryterade men grundutbildning och c-körkort 

kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     7(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Bilaga, Summering av rekryteringen 2021 och nuläge  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Gislaved 

Kommunfullmäktige Gnosjö 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     8(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §6    Dnr: RN.2021.19      

 

Rekryteringsplan för deltidsorganisationen  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner antar upprättad 

rekryteringsplan för deltidsorganisationen. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Rekrytering av deltidsbrandmän är en återkommande utmaning för nämnden. 

För att samla och fokusera arbetet med rekrytering så har räddningsnämnden 

beslutat om att ta fram en handlingsplan för rekrytering av deltidsbrandmän.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 

Rekryteringsplan för deltidsorganisationen 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     9(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §7    Dnr: RN.2022.7      

 

Reinvesteringar  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

Tankbilar, 2021 

De besked som leverantören ger in nuläget är leverans av den andre tankbilen 

under februari, 2022. Inga nyheter sedan förra sammanträdet. 

 

 

Släckbilar, 2022  

Beställningarna av släckbilar till Hestra och Gnosjö är sedan länge klara. Bilarna 

kommer att levereras sommar 2022. Inga nyheter sedan förra sammanträdet. 

 

 

Fordon för 2022-ff 

Kommande års investeringsbudget enligt planeringsdirektiv 2022 

 

Ram\år 2022 2023 2024 2025 

Räddningsfordon 

 

7,5 1,8 5,7 0 

Mindre 

investeringar 

 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Totalt 

 

7,9 2,2 6,1 0,4 

 

Ekonomi 

Prognosen är att kostnaderna för investeringar förväntas bli ca 200 tKr mer än 

budget vilket är en följd av kostnadsökningar för byggnationen av groventrén 

och utrustningen i tankbilarna. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 

  

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     10(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §8    Dnr: RN.2018.13   1.3.1  

 

Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och 

samhällsstörningar 2020-2023   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner dagens 

information och återupptar ärendet på räddningsnämndens sammanträde i 

februari. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Vid räddningsnämndens sammanträde i december 2021 beslutade nämnden att 

överlämna ärendet om handlingsprogram för räddningsinsatser för beslut till 

sammanträdet i januari 2022.  

 

Samtidigt beslutade nämnden att skicka förslaget till handlingsprogram för 

olycksförebyggande arbete ut på remiss till samtliga kommunala förvaltningar 

samt andra berörda bolag och aktörer. Dessa svar ska komma in till 

räddningsnämnden senast den 31 januari 2022.  

 

Räddningstjänsten kommer därför att revidera båda förslagen till 

handlingsprogram samtidigt och bedömer att nämnden kommer att kunna 

godkänna förslaget till handlingsprogram för räddningsinsatser för beslut till 

respektive kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde i februari.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Johan Rönmark 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     11(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §9    Dnr: RN.2018.14   1.3.1  

 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-2023  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner dagens 

information och återupptar ärendet på räddningsnämndens sammanträde i 

februari. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Vid räddningsnämndens sammanträde i december 2021 skickades förslaget till 

handlingsprogram ut på remiss till samtliga kommunala förvaltningar samt andra 

berörda bolag och aktörer. Dessa svar ska komma in till räddningsnämnden 

senast den 31 januari 2022.  

 

Räddningstjänsten kommer därefter att revidera förslaget enligt inkomna 

remissvar och bedömer att nämnden kommer att kunna godkänna förslaget för 

beslut i respektive kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde i februari.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Johan Rönmark 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     12(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §10    Dnr: RN.2021.20      

 

Remiss - Äldreomsorgsplan 2022 - 2031 för Gislaveds kommun  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner tillstyrker 

förslaget till äldreomsorgsplan utan ytterligare synpunkter.  
 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har uppdragit socialförvaltningen att ta fram en 

äldreomsorgsplan för 2022-2031. Planen ska vara ett strategiskt dokument på 

lång sikt, och därmed ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga 

behov av äldreomsorg i kommunen.  

 

I äldreomsorgsplanen identifieras strategiska utvecklingsområden som 

socialnämnden ser som viktiga att arbeta med för att kunna klara 

grunduppdraget kopplat till vård och omsorg för den äldre målgruppen.  

Socialnämnden ser att det finns områden där samverkan med andra nämnders 

verksamheter och andra aktörer är en viktig del för att kunna genomföra 

grunduppdraget.  

 

Studier har visat att äldre personer löper större risk än andra åldergrupper att 

skadas svårt eller omkomma vid brand. Arbetet med att öka skyddet för dessa 

individer ligger i räddningsnämndens ordinarie arbete och samverkan med båda 

kommunernas socialnämnder är pågående sedan en tid tillbaka. 

Räddningstjänsten har deltagit i framtagandet av planen så ett stycke om 

brandskydd finns och bedöms vara tillräckligt för att belysa denna del i 

kombination med andra ohälsofaktorer, som demens och 

läkemedelsanvändning.  

 

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2022 

Remiss- Äldreomsorgsplan.pdf 

Protokoll Sn §164 20211214.docx 

Förslag till äldreomsorgsplan för Gislaveds kommun.pdf  

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, Gislaveds kommun 
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Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     13(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §11    Dnr: RN.2022.2      

 

Yttrande över upphävande av gällande detaljplan för del av 

fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5;40 m.fl i Hestra  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner tillstyrker förslaget till 

upphävande av gällande detaljplan utan ytterligare synpunkter. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden har upprättat ett förslag till upphävande av del av 

detaljplan H28 för Isabergsområdet. Upphävandet har sin grund i dels behovet 

av en ny detaljplan för området (som också är på remiss) och dels i att nu 

gällande detaljplan inte kommer att förverkligas (planen H28 möjliggör 

byggande av en så kallad Skidome).  

 

Upphävandet av del av detaljplanen H28 medför inga ökade risker enbart av 

upphävandet och de tillkommande riskerna med ny detaljplan har hanterats 

inom ramen för den planen. Några särskilda frågor som berör 

räddningsnämnden avseende själva upphävandet bedöms därför inte finnas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

Samrådsremiss 

Planbeskrivning 

Plankarta 

  

 

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-19     14(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §12    Dnr: RN.2022.1      

 

Yttrande över detaljplan för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 

1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl.  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner tillstyrker 

förslaget till detaljplan med tillägget att räddningsnämnden uppmanar bygg- 

och miljönämnden att i fortsatt detaljplanearbete ta hänsyn till framtida 

trafikmängder som genereras av planen samt pågående planarbeten i Gnosjö 

kommun, såsom för gång- och cykelvägar med mera, i olycksförebyggande syfte. 

I övrigt framförs att remissprocessen har varit bra, där räddningstjänsten tidigt 

har engagerats i planprocessen och synpunkter har tillvaratagits. 
 

 

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden har upprättat ett förslag till nya detaljplan för 

Isabergsområdet. Beställare är stiftelsen Isabergstoppen som äger marken och 

som har för avsikt att utveckla området.  

 

Planområdet omfattar ca 30 ha mark och syftet med planen är att möjliggöra 

utökning av befintliga anläggningar som stugby och camping men även 

nybyggnation av hotell och sportcenter.  

 

För räddningsnämndens del berörs framför allt brandvattenförsörjning, riskerna 

med farligt gods och trafikolyckor längs med riksväg 26 samt tillträde till 

området för räddningsinsatser. Hänsyn har tagits till detta med bland annat 

riskanalys (upprättad av Sweco AB) för området samt att hänsyn ska tas för 

avfart från riksväg 26 och interna vägar inom området. Räddningstjänsten har 

deltagit i plangruppen och kunna lämna synpunkter på ett tidigt stadium. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

Samrådsremiss 

Planbeskrivning 

Plankarta 

  

Yrkande 

Niclas Palmgren (M): att framföra till bygg- och miljönämnden att 

remissprocessen har varit bra, där räddningstjänsten tidigt har engagerats och  

synpunkter har tillvaratagits. 

 

Kristine Hästmark (M): att tillägg görs till yttrandet i form av att 

räddningsnämnden uppmanar bygg- och miljönämnden att i fortsatt 

detaljplanearbete ta hänsyn till framtida trafikmängder som genereras av planen 

samt pågående planarbeten i Gnosjö kommun, såsom för gång- och cykelvägar 

med mera, i olycksförebyggande syfte.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §13    Dnr: RN.2022.12      

 

Internkontroll 2022  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  återupptar ärendet 

för beslut på räddningsnämndens sammanträde i februari.  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten tog fram en riskanalys för verksamheten och kompletterade 

med räddningsnämndens riskanalys under våren 2020. I den har inga större 

risker identifierades som inte omhändertogs på annat sätt. Räddningsnämnden 

valde dock att ha extra uppföljning på arbetet med investeringar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 

Riskanalys till intern kontrollplan 2020  

Internkontrollplan för 2021 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 

 

 


