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Rn §39 Dnr: RN.2018.1

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 180609-180813
· 3 st tillstånd brandfarlig vara
· 1 st ny föreståndare, brandfarlig vara
· Upphävande av eldningsförbud, Gislaveds kommun
· Eldningsförbud, Gnosjö kommun
· Eldningsförbud, Gislaveds kommun
· Skärpt eldningsförbud, Gislaveds kommun
· 1 st tillsvidareanställning brandman heltid
· 1 st provanställning brandman heltid
· 3 st tillsvidareanställning brandman deltid
· 4 st förelägganden

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna redovisningen
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Rn §40 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
brandskyddskontroll och sotning har genomförts, vid ett vite om 25.000 kronor
för varje gång eldning sker.

Ansökan om utdömande av vite har ännu inte skett. Enhetschef Johan Rönmark
informerar om planerat tillsynsbesök och i övrigt det senaste i ärendet.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Rn §41 Dnr: RN.2018.17

Hantering av skogsbrandrisk och lågt grundvatten, konsekvenser av
sommarens torka

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har under sommaren hanterat framför allt skogsbrandrisk men
från slutet av juli även varit engagerade i hanteringen av de låga grund-
vattennivåerna. Detta beror på den långvariga torkan som varit sedan maj månad, i
praktiken har ingen nederbörd av betydelse fallit sedan maj. Räddningstjänsten har
därför arbetat med följande frågor från maj månad till dags dato:

· Inom samarbetet Räddsam F har räddningstjänsten deltagit genom
framtagande av analysunderlag för skogsbrandrisk (med representant från
länsstyrelsen) samt beslutat om skogsbrandflygbevakning på uppdrag av
länsstyrelsen, det senare likt tidigare år. Analysunderlagen har legat till
grund för räddningschef i beredskaps beslut om högre beredskap med
bland annat polishelikopter, förstärkta larmplaner och extra
ledningsenheter i beredskap för stab eller yttre ledning.

· Räddsam F har gemensamt med Kalmar län och Östergötlands län skickat
fordon och personella förstärkningar till skogsbränderna i Dalarna,
Härjedalen och Gävleborg. Från Gislaved-Gnosjö har ledningsfordon och
tankbil skickats upp tillsammans med ca 4-5 RIB-anställda per
förstärkningsomgång.

· Räddningstjänsten har initierat det lokala arbetet i kommunerna med
händelsegrupper för lågt grundvatten. Dessa grupper är nu igång och
kommunernas åtgärder till hjälp för invånarna sker samordnat. Grupperna
förväntas vara igång till minst 31 december.

· Antalet beställningar om vattenkörning har varit högt, kring två till fyra
beställningar dagligen (som skett via e-tjänst eller Kontaktcenter). Dessa
har vissa tillfällen fått prioriteras ned till följd av den extremt höga
skogsbrandrisken.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna informationen
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Rn §42 Dnr: RN.2018.5

Beredskap inom deltidsorganisationen

Ärendebeskrivning
Återrapportering av akut beslut om beredskapsförändring i Smålandsstenar.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut gällande bemanning på deltidsstyrkan i Smålandsstenar 9 juli-31
augusti 2018

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §43 Dnr: RN.2018.16

Inre befäl i beredskap

Ärendebeskrivning
Inre befäl (IB) är en funktion som, tillsammans med SOS Alarms operatör,
stödjer alla räddningsledare i de kommuner som är med och finansierar
samarbetet. Det kan vara färdvägar, informera om insatsplaner, risker,
vattentillgång, mediahantering, hitta kontaktvägar till ägare eller verksamheter eller
söka kompletterande uppgifter. I dagsläget medverkar inte Gislaved-Gnosjö i detta
men får indirekt, och stundtals direkt, nytta av IB. Vid större händelser bistår IB
Räddningschef i beredskap, och det är en länsgemensam resurs. Ett annat uppdrag
för IB är att agera, genom att informera berörda, på indikationer kring kommande
kriser eller händelser som behöver särskild behandling även om inte
räddningstjänstens larmats.
 
Funktionen Inre befäl motsvarar, för räddningstjänsten, kontaktcenter i Gislaveds
kommun fast utifrån ett operativt perspektiv. 

Beslutsunderlag
Avtal om inre befäl 2018-07-01--2019-06-30

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till
räddningsnämnden att ansluta sig till Inre Befäl för räddningstjänsterna i
Jönköpings län från och med den 1 januari 2019 samt att uppdra till
räddningsnämnden att teckna avtal med medverkande kommuner och SOS Alarm.

Marie Johansson (S), Kristine Hästmark (M), Carina Johansson (C) och Nicklas
Huuva (KD) bifaller yrkandet.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till räddningsnämnden att
ansluta sig till Inre Befäl för räddningstjänsterna i Jönköpings län från och
med den 1 januari 2019, samt

att föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till räddningsnämnden att
teckna avtal med medverkande kommuner och SOS Alarm

Expedieras till:
Johan Nilsson
Kommunfullmäktige i Gnosjö
Kommunfullmäktige, räddningschef
Maria Martini, ekonomichef
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Rn §44 Dnr: RN.2018.15

Remiss - Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst,
Länsstyrelsen Hallands län
dnr 452-4134-2018

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett utkast till plan för övertagande av
kommunal räddningstjänst enligt förordningen om skydd mot olyckor.
Räddningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget.

Räddningstjänsten har granskat förslaget till plan och anser att den i huvudsak är väl
skriven. Det är särskilt bra att ha presumtiva räddningsledare (PRL) utsedda i förväg
och att dessa är minst sex stycken. Räddningstjänsten anser dock att lägstakravet
för att vara räddningsledare (godkänd kurs Räddningsledning A) är för lågt i
förhållande till de händelser som kan föranleda att länsstyrelsen tar över ansvaret
från en kommun. Räddningsledning A är sex veckor lång och ger kompetens att
leda 4-10 personer för en enskild uppgift vid en komplex insats, inte att samordna
hela insatsens hjälpbehov. Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning är
sammanlagt 4,5 års utbildning. Samtidigt behöver alla PRL ha en viss erfarenhet för
att kunna känna sig trygga i rollen.

Räddningstjänsten anser därför att minst kurs Räddningsledning B med minst fem
års yrkeserfarenhet från att leda större insatser ska vara lägsta krav parallellt med
alternativet brandingenjörsexamen med godkänd påbyggnads-utbildning i
räddningstjänst, även här med minst fem års yrkeserfarenhet.

Beslutsunderlag
Remiss av plan för övertagande av kommunal räddningstjänst - dnr 452-4134-2018
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att anta räddningstjänstens yttrande som sitt eget

Expedieras till:
Länsstyrelsen Hallands län
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Rn §45 Dnr: RN.2018.10

Helårsprognos 2 med budgetuppföljning per den 31 augusti 2018

Ärendebeskrivning
Räddningschef Johan Nilsson redogör för ett förväntat underskott på ca 300 tkr.
Underskottet beror på högre kostnader än förväntat för brandstationen i
Burseryd och högre initialkostnader för utbildning av deltidsbrandmän.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Expedieras till:
Johan Nilsson, räddningschef
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Rn §46 Dnr: RN.2018.14

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-2023

Ärendebeskrivning
Enhetschef Marianne Norberg redogör för var räddningstjänsten står idag gällande
olycksförebyggande arbete, utmaningar i framtiden och vilka aktiviter och
verksamheter som tros ge bäst effekt för framtiden. Särskilt belyses områdena
Brandsäkerhet, Trafiksäkerhet, Vattensäkerhet, Psykisk ohälsa samt Trygghet och
samhällsskydd .

Dessutom presenteras en ide om ny arbetsmetod kring kommunens olika
handlingsprogram inom trygghet och säkerhet. Denna arbetsmetod kommer att
presenteras vid kommande sammanträde.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Rn §47 Dnr: RN.2018.13

Handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser 2020-2023

Ärendebeskrivning
Enhetschef Johan Rönmark och räddningschef Johan Nilsson talar om nuvarande
handlingsprogram för insatser mot oönskade händelser och laddar på med
tankebränsle inför det kommande handlingsprogrammet. Ledamöterna diskuterar
detta.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Rn §48 Dnr: RN.2018.6

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022

Ärendebeskrivning
Räddningschef Johan Nilsson informerar om hur räddningstjänsten framåt avser
arbeta med den uppsökande verksamheten, dörrknackningen, för att öka
hushållens medvetenhet om brandrisker med mera.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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Rn §49 Dnr: RN.2018.3

Information

Ärendebeskrivning

Brand 2018
Båda ordförandena och representanter för räddningstjänsten deltog i
Brandkonferensen 2018, som hölls den 22-24 maj i Göteborg. De delar med sig
intrycken av det mest intressanta från de olika seminarier de deltog i.

Träff med Värnamo kommun
Ordföranden och vice ordföranden redogör för den träff med räddningsnämnden i
Värnamo kommun som man nyligen haft. Ämnen för samtalen var till exempel
skogsbränderna, Lanna-branden, deltidsbrandmanna-organisationen,
bemanningsläget och problematiken kring grundutbildningen-GRIB.
En ytterligare träff planeras till den 28 november i år.

Insatser under sommaren
Räddningstjänsten lämnar information kring en del insatser under sommaren. Man
har varit inkopplad vid fyra olyckor med dödlig utgång varav det i två fall
förmodligen varit sjukdomsfall som ledde till olyckan.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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