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 Sammanträdesdatum 2021-12-08  

   

 Plats och tid Räddningsstationen i Hestra / Isaberg Höganloft, kl 08.30 - 12.40 

 

 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande 

Magnus Sjöberg (C) 

Gunilla Westerholm (S) 

Kristine Hästmark (M) 

Nicklas Huuva (KD) 

Stig Axelsson (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Johan Nilsson, räddningschef 

Maria Thorup, sekreterare 

Johan Rönmark, enhetschef 

 

 

 

 

 Utses att justera Nicklas Huuva (KD) 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunhuset Gnosjö 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       70 - 83  

Maria Thorup  

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

 

Niclas Palmgren (M)  
  

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

Nicklas Huuva (KD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum 2021-12-08   Paragrafer 70 - 83  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2021-12-22 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2022-01-14 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret, Gislaved 

 

 

  

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     2(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §70    Dnr: RN.2019.3   1.2.3  

 

Anmälan av delegationsbeslut   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade under perioden 20211018 - 20211130 anmäls: 

 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten, Väcklinge 5:14 

 Medgivande att sota själv på den egna fastigheten upphör på grund av 

ägarbyte, Henja 1:29 

 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning 20211018-20211130 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     3(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §71    Dnr: RN.2019.12   1.2.7  

 

Aktuella händelser hos räddningstjänsten   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

En beskrivning av de senaste inträffade händelserna och lärdomar från dem 

rapporterades till nämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     4(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §72    Dnr: RN.2019.8   1.2.7  

 

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 deltog i en träff mellan 

ansvariga politiker och räddningschefer inom RäddSam F. Träffen 

genomfördes under en halvdag. På dagordningen fanns bland annat 

information om arbetet med bildandet av Räddningsregion SydÖstra 

Sverige (RSÖS) och RäddSam Småland-Blekinge. Även 

tillsynsmyndigheten MSB hade en föredragning. Träffen avslutades med 

en gruppdiskussion om RäddSam Fs framtida inriktning. 

 

 Förvaltningen informerar om markundersökningar vid brandstationen i 

Gnosjö. och hur detta har och kommer att hanteras.  
 

 På möte med kommundirektörens ledningsgrupp i Gnosjö togs  

gemensamt beslut med Gislaved att personal ska utbildas i 

suicidprevention vilket kommer bestå av e-utbildning samt apt 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     5(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §73    Dnr: RN.2018.5   1.2.7  

 

Beredskap inom deltidsorganisationen   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att 

räddningschefen ges möjlighet att förändra beredskapsnivån i Smålandsstenar 

till fyra personer (1+3) i beredskap i den utsträckning som är absolut 

nödvändigt och att beslutet gäller till 30 april 2022, samt att 

rökdykningsförmågan upprätthålls genom kompenserande åtgärder.  

 

I övrigt godkänns informationen och båda kommunfullmäktige informeras om 

beslutet 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

Reftele 

Schematäckningen är fortsatt utmanande. Det är idag fler som kan ha 

beredskap dagtid som följd av internutbildning av arbetsledare samt fler jobbar 

i Reftele.  

 

Vidtagna och planerade aktiviteter 

Ordförande och räddningschef medverkade vid medborgardialogen i Reftele 16 

november i syfte att belysa behovet av deltidsbrandmän. 

 

Ett vykort med uppmaningen att bli deltidsbrandman har skickats ut till alla 

hushåll i Reftele. Detta är ett pilotprojekt som kommer genomgå en enklare 

utvärdering. 

 

Styrkan i Reftele kommer att medverka på julskyltningen, öppet hus på 

Lantmännen och har medverkat på julmarknaden i Stora Segerstad. 

 

Några intresseanmälningar har inkommit de senaste veckorna.  

 

Burseryd 

Rekryteringsbehovet är stort på grund av hög medelålder.  

 

Hestra 

Inga förändringar sedan föregående möte. 

 

Gnosjö 

En ny kvinnlig kollega har ingått en praktikanställning.  

 

Smålandsstenar 

Fortsatt ansträngt då det just nu finns fyra schemarader som är vakanser 

samtidigt som antalet chaufförer är begränsat på grund av behovet av c-

körkort. Rekryteringsutmaningen är att finna personer som arbetar på orten 

då det finns en brist under dagtid. 

 

Två nya medarbetare är klara med första delen av grundutbildningen i januari 

samtidigt som flera håller på med c-körkortet.  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     6(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

 

För att inte hamna i en inlåsningseffekt på grund av kompetensbrist behöver 

tidigare beslutad förändring av beredskapsnivån vara kvar fyra månader till.  

 

Räddningstjänsten har medverkat på Trioworlds säkerhetsdagar i syfte att 

rekrytera deltidsbrandmän. Flera personer har anmält intresse och några har 

genomgått tester.  

 

 

Hillerstorp 

Behov att rekrytera två brandmän då det finns en vakans och ett generellt 

behov av en till som täcker i beredskap vid behov.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Gislaved 

Kommunfullmäktige Gnosjö 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     7(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §74    Dnr: RN.2021.14      

 

Kampanj för rekrytering av deltidsbrandmän  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

En mer omfattande och samordnad kampanj har genomförts i Reftele och 

delvis i Smålandsstenar. 

I Reftele har ett utskick av vykort gjorts till samtliga hushåll inom 4,5 minuter 

från brandstationen. Förvaltningen avser utvärdera utskicket och prova det på 

fler orter. 

  

Ordförande och räddningschef har informerat om personalläget på 

lokalsamtalet i Reftele som Gislaveds kommun anordnade. 

 

Merparten av alla styrkor var ute på julskyltningen och träffade ortsborna. 

Budskapet var både brandförebyggande och rekrytering. 

 

Personalsamordnare på räddningstjänsten var inbjuden att rekrytera personal 

vid skiftbytet på Trioworld i samband med deras säkerhetsvecka. Det 

resulterade i flera intresseanmälningar. 

 

Det fortsatta arbetet med kampanjen kommer att införlivas i handlingsplanen 

för rekrytering av deltidsbrandmän  

 

Deltidsbrandmännens fackförbund och övriga fackförbund har fått ta del av ett 

utkast till planen och kommit med inspel och tankar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2021-12-08     8(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §75    Dnr: RN.2021.19      

 

Rekryteringsplan för deltidsorganisationen  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner dagens 

information och återupptar ärendet på räddningsnämndens sammanträde i 

januari 2022. 

 

 

 

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.  

 

Utkastet saknar befolkningsstatistik på respektive ort varpå analysen ej är 

genomförd. Avsikten är att besluta om rekryteringsplanen vid nästkommande 

nämndsmöte. 

 

Deltidsbrandmännens fackförbund och övriga fackförbund har fått ta del av ett 

utkast till planen och kommit med inspel och tankar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

UTKAST - Rekryteringsplan för deltidsorganisationen, version 2021-11-29 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 
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Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §76    Dnr: RN.2021.7      

 

Räddningsstationen i Hestra  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att efter 

dagens genomgång och studiebesök på räddningsstationen i Hestra ge uppdrag 

till räddningschefen tillsammans med Gislavedhus att fortsatt utreda lokalisering 

av plats för räddningsstationen. I första hand nuvarande plats och i andra hand 

platsen Vikgatan/Isabergsgatan samt i övrigt godkänna dagens information och 

lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande räddningsstation i Hestra är sliten och inte längre ändamålsenligt. 

Det saknas ett ordentligt omklädningsrum för kvinnor, vagnhallen är trång och 

det påverkar larmrutinerna, de strategiskt lämpliga fordonen kan inte placeras i 

byggnaden då portarna är för små samt en allmänt föråldrad byggnad.   

 

Ett samarbete mellan Räddningstjänsten och Gislavedshus har påbörjats vad 

gäller en förstudie att Gislavedshus bygger en brandstation i Hestra.  

 

Representanter från Gislvedshus och räddningschef informerar på plats i Hestra 

hur arbetet fortskrider. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 

AB Gislavedshus  

Fastighet- och service, Gislaved 

Kommunstyrelsen Gnosjö 

Kommunstyrelsen Gislaved 
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Rn §77    Dnr: RN.2020.2   1.4.3  

 

Reinvesteringar   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson redogör i ärendet. 

 

Mindre investeringar 

För en del av investeringsutrymmet som hanteras inom förvaltningen pågår en 

nybyggnation av groventré som ska användas vid rökdykningsutbildningen.  

 

 

Tankbilar, 2021 

De besked som leverantören ger in nuläget är leverans av en tankbil före v.50, 

2021 och den andre tankbilen levereras under februari, 2022. 

 

 

Släckbilar, 2022  

Beställningarna av släckbilar till Hestra och Gnosjö är undertecknade. Bilarna 

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

 

 

Ekonomi 

Enligt prognos har utbildningsanläggningen för kommunal personal i brandskydd 

och groventrén överskridit planerade kostnader.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §78    Dnr: RN.2020.17   1.4.1  

 

Taxor och avgifter 2022   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att 

fastställa indexhöjningen av taxorna för 2022 till 2,1% enligt PKV publicerat av 

SKR.  
 

 

Ärendebeskrivning 

Inför nytt budgetår justeras delar av räddningsnämndens taxor med PKV, 

prisindex för kommunal verksamhet. PKV är ett viktat index mellan 

personalkostnader samt övrig förbrukning. Indexjustering av taxa för sotning 

och brandskyddskontroll sker i särskild ordning med sotningsindex.  

 

Respektive kommunfullmäktige har beslutat om taxorna för 2022 och gett 

räddningsnämnden delegation att justera taxan med PKV. PKV publiceras 

normalt av Sveriges kommuner och regioner i oktober månad men 

publicerades i år redan i september.  

 

I detaljbudget för 2022 är indexhöjning av taxorna medräknad för intäkterna.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01 

Publicerat PKV från SKR, daterat den 30 september 2021. 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Johan Rönmark 

Förvaltningssekreterare Linda Stavenrot  

Ekonomienheten  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §79    Dnr: RN.2021.18      

 

Tillsynsplan 2022-2023  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att anta 

förslag till plan för myndighetsutövning 2022-2023 samt att uppdra till 

enhetschef Johan Rönmark att utarbeta en ny plan efter kraven i MSB 

föreskrifter. 
 

 

Ärendebeskrivning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutade i november 2021 om 

föreskrifter för kommunernas tillsynsverksamhet avseende Lag om skydd mot 

olyckor. Räddningsnämnden har sedan tidigare en plan för myndighetsutövning 

som omfattar all myndighetsutövning med tonvikt på tillsyn och tillstånd. MSBs 

föreskrift träder i kraft den 1 juli 2022.  

 

Nämndens nuvarande plan för myndighetsutövning gäller för 2021 och en ny 

behöver därför antas inför 2022. Planen för 2022 kommer därefter att 

revideras under kommande år för att följa kraven i de beslutade föreskrifterna 

och troligen finns då även mer vägledning till föreskriftens innehåll.  

 

Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till plan med vissa mindre 

redaktionella ändringar i planen men inga större förändringar i stort. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 

Förslag till plan för myndighetsutövning 2022 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef  Johan Rönmark   
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Rn §80    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 

januari 2022. 

  
 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat om 

föreskrifter för struktur och innehåll över kommunernas handlingsprogram för 

räddningstjänst (operativa insatser). Handlingsprogrammet är kommunens 

viktigaste styrdokument för förebyggande verksamhet enligt Lag om skydd mot 

olyckor. Det ska även kunna användas för information till allmänheten samt 

som underlag för statens tillsyn över kommunen.  

 

Räddningstjänsten har under hösten anpassat befintligt handlingsprogram efter 

dessa föreskrifter. Tidigare version av handlingsprogrammet skickades på 

remiss innan föreskrifterna trädde i kraft. Det innebär att det i praktiken är 

strukturen och innehållet som har förändrats men inte några förändringar i 

räddningstjänstens förmåga i det nya handlingsprogrammet.  

 

Tillägg har dock gjorts avseende bland annat ledning av räddningsinsatser där 

räddningstjänstens roll i Räddsam F, den gemensamma ledningscentralen på 

SOS Alarm, Räddsam Småland-Blekinge med mera har tydliggjorts.  

 

Räddningstjänsten överlämnar därför handlingsprogrammet för nämndens egna 

beredning innan det ska beslutas i respektive kommunfullmäktige.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02 

Utkast till handlingsprogram för räddningstjänst, daterat den 1 december 2021 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef  Johan Rönmark  
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Rn §81    Dnr: RN.2018.14   1.3.1  

 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-2023  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

dagens information och skickar handlingsprogrammet för olycksförebyggande 

arbete på samråd till samtliga förvaltningar och kommunala bostadsbolag i 

Gislaved respektive Gnosjö kommun, samt uppdrar till enhetschef Johan 

Rönmark att utforma remissen med sista svarsdag i god tid innan 

räddningsnämndens nästa sammanträde i januari 2022 där ärendet återupptas.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat om 

föreskrifter för struktur och innehåll över kommunernas handlingsprogram för 

förebyggande arbete. Handlingsprogrammet är kommunens viktigaste 

styrdokument för förebyggande verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Det ska även kunna användas för information till allmänheten samt som 

underlag för statens tillsyn över kommunen.  

 

Räddningstjänsten har under hösten anpassat befintligt handlingsprogram efter 

dessa föreskrifter. Inför antagande i kommunfullmäktige behöver det nu skickas 

på samråd till berörda vilket för förebyggande arbete ligger närmast övriga 

förvaltningar och de kommunala bostadsbolagen.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02 

Utkast till handlingsprogram för förebyggande arbete daterat den 1 december 

2021  

 

  

 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef  Johan Rönmark  
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Rn §82    Dnr: RN.2020.16   1.4.1  

 

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023 - 2025   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att med 

dagens redaktionella ändring anta planeringsdirektiv 2022 för 

räddningsnämnden. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringsdirektivet innehåller mål och uppdrag samt de ekonomiska ramarna 

för året. Den formella processen är att värdkommunen beslutar om budgeten 

och därmed nämndens ram. Kommunfullmäktige kan också besluta om 

eventuella mål och uppdrag till nämnden.  

 

Den 18 november, 2021 beslutade kommunfullmäktige i Gislaved om 

planeringsdirektivet för 2022 med plan 2023-2025.  

 

Den ekonomiska ramen i planeringsdirektivet från kommunfullmäktige i 

Gislaved har förändrats men mål och uppdrag är detsamma.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-08 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 

Kommunstyrelsen Gislaved 

Kommunstyrelsen Gnosjö 
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Rn §83    Dnr: RN.2021.16      

 

Sammanträdestider 2022  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att  

sammanträden 2022 ska hållas på följande datum och tid: 

 

Onsdag 19 januari kl. 08.30 

Onsdag 16 februari kl. 08.30 

Tisdag 12 april kl. 08.30 

Tisdag 14 juni kl. 08.30 

Tisdag 13 september kl. 08.30 

Onsdag 2 november kl. 08.30 

Onsdag 14 december kl. 08.30 

 

Plats för sammanträde, liksom digitalt möte eller möte med fysisk närvaro, 

kommer att anges i kallelsen inför varje enskilt sammanträde. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ska besluta om sammanträdestider för 2022 som passar med de 

kommunövergripande beslutade tidsplanerna med avseende på budget och 

planeringsdirektiv.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 

Förslag på sammanträdestider för 2022 

  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningschefen 

Enhetschef Johan Rönmark 

Kommunstyrelsen Gnosjö 

Kommunstyrelsen Gislaved 

Nämndens politiker 

 

 


