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Rn §50    Dnr: RN.2018.1      
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
 
Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 180814-180831 

• Upphävande av eldningsförbud, Gnosjö kommun och Gislaveds 
kommun 

• 1 st tillsvidareanställning brandman deltid 
• 3 st provanställning brandman deltid 

 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
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Rn §51    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 FASTIGHETSBETECKNING så att 
tillträde till tak och skorstenar kan ske, att utfärda ett absolut förbud för 
fastighetsägaren 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.  
 
Räddningstjänsten genomförde den 24 augusti 2018 ett platsbesök på 
fastigheten. Ägaren var inte hemma men räddningstjänsten stannade kvar i 
anslutning till fastigheten i tio minuter. Vid besöket kunde inga godkända 
takskyddsanordningar till skorstenar eller tak noteras. Ansökan om utdömande 
av vitet görs därför hos förvaltningsrätten. 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren (M): Föreläggande att, vid ett vite om ytterligare 
50.000 kronor, sätta upp godkända takskyddsanordningar på fastigheten 
FASTIGHETSBETECKNING. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att räddningsnämnden 
beslutar enligt detta. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att förelägga NAMN, pers.nr PERS-NR, att senast den 31 december 2018, 

vid ett vite om ytterligare 50.000 kronor, sätta upp godkända 
takskyddsanordningar på fastigheten FASTIGHETSBETECKNING 

 
 
Expedieras till: 
NAMN 
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Rn §51, forts 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren (M): Uppdra åt förvaltningen att till kommande 
sammanträde utarbeta ett förslag till principer för viten, storleken på 
vitesbelopp och ökningen av vitesbelopp. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att räddningsnämnden 
beslutar enligt detta. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att  uppdra åt förvaltningen att till kommande sammanträde utarbeta ett 

förslag till principer för viten, storleken på vitesbelopp och ökningen av 
vitesbelopp 

 
 
Expedieras till: 
Johan Rönmark, enhetschef 
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Rn §52    Dnr: RN.2018.10      
 
Helårsprognos 2 med budgetuppföljning per den 31 augusti 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 nya 
medarbetare inom RäddSam F en bra rökdykarutbildning som tidigare 
omfattades i MSB:s utbildning. Konsekvensen är att tillsyn och annat före-
byggande arbete inte har kunnat genomföras i planerad utsträckning samt 
ökade kostnader för ny lektionssal. 

Arbetet med att rekrytera fler deltidsantällda 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.  

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

Den intensiva torkan har medfört stora skogsbränder i Sverige. 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö  har genom RäddSam F skickat stöd 
till flera regioner, inte minst Hultsfred, Dalarna, Härjedalen och Ljusdal. 
Resurserna har hämtats från deltidsorganisationen. 
 
Ett ekonomiskt underskott på 300 tkr beräknas för 2018. Anledningen 
är ett större antal deltidsbrandmän som genomgått den första eller 
andra delen i grundutbildningen.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2 2018 - Räddningsnämnden  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna helårsprognos 2 med delårsrapport/budgetuppföljning per den 

31 augusti, samt 
  

att översända densamma till kommunstyrelserna i Gislaveds respektive 
Gnosjö kommuner 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Johan Nilsson, räddningschef  
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Rn §53    Dnr: RN.2018.6      
 
Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Utblicken 2020-2022 är den del av av planeringsdirektivet som är en grund för 
nästkommande års planering.  
 
De frågor som mest kommer att påverka räddningsnämndens möjligheter att 
utföra uppdraget är 

• möjligheterna att rekrytera deltidsbrandmän och personal med 
nyckelkompetens 

• förebygga, förbereda organisationen på och hantera olyckor till följd av 
större variationer i klimatet  

• minska tid mellan larm och att någon hjälpare är på plats hos den 
drabbade 

• uppbyggnaden av civilt försvar kommer troligen att påverka 
räddningsnämndens ansvarsområde. Rimligt är att krav på vissa 
förmågor vid räddningstjänst under höjd beredskap kommer inom 
utblicksperioden 

• beakta äldre befolkning och ökad psykisk ohälsa vid förebyggande och 
arbete över förvaltningsgränserna  

 
Beslutsunderlag 
Utblick 2020-2022 för räddningsnämnden 
 
Yrkanden 
Marie Johansson (S): Utöka informationsinsatserna i skolorna gällande arbete 
inom räddningstjänsten till att även omfatta sistaårseleverna i gymnasieskolorna. 
Kristine Hästmark (M) yrkar bifall till Marie Johanssons förslag. 
 
Niclas Palmgren (M): Vidareutveckla samarbetet med Värnamo och andra 
närliggande räddningstjänster. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons yrkande och finner att 
räddningsnämnden beslutar enligt detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
räddningsnämnden beslutar enligt detta. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta planeringsdirektiv 2019 för räddningsnämnden 

  
att med de tillkommande yrkandena godkänna Utblick 2020-2022, samt 
 
att överlämna Utblick 2020-2022 till kommunfullmäktige i Gislaved för 

beslut och till kommunstyrelsen i Gnosjö för information 
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Rn §53, forts 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Johan Nilsson, räddningschef 
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Rn §54    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna angav en ambitionsnivå för räddningsstyrkan i Smålandsstenar i 
samband med beslutet att anta kommunens handlingsprogram om skydd mot 
olyckor (enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor). Smålandsstenar ska 
bemannas med fem personer (1 befäl + 4 brandmän). Syftet med den 
bemanningen är att en rökdykningsinsats ska kunna påbörjas omgående och 
utan beroende av annan styrka. För att genomföra en rökdykning måste det 
enligt arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2007:07) vara fem personer på plats. 
Minskad bemanning kan medföra att en livräddande insats inte kan påbörjas fullt 
ut innan förstärkning är på plats.   
 
Det har under längre tid varit svårt att rekrytera personal till deltidsstyrkan i 
Smålandsstenar. Under sommaren 2018 beslutade ordförande på delegation att, 
på grund av vakanser, förändra beredskapen genom att ha 1+3 i beredskap i 
Smålandsstenar samt larma hela Burserydsstyrkan som kompensation. Utöver 
detta fanns fri inryckning av ledig personal i Smålandsstenar. På grund av 
vakanser i Smålandsstenar behöver detta undantag förlängas för att skapa god 
arbetsmiljö och tid för de nyanställda att genomgå utbildning, internövas och 
komma in i rutinerna.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna en tillfällig beredskapsförändring i Smålandsstenar från 1+4 till 

1+3 med kompenserade åtgärder  
 
att Burserydsstyrkan ska larmas som kompensation 
 
att fri inryckning får ske i Smålandsstenar 
 
att beslutet ska gälla till och med den 31 januari 2019 
 
att informera båda kommunfullmäktige om beslutet 
 

  
Expedieras till: 
Johan Nilsson, räddningschef 
Kommunfullmäktige i Gislaved 
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
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Rn §55    Dnr: RN.2018.17      
 
Hantering av skogsbrandrisk och lågt grundvatten, konsekvenser av 
sommarens torka  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har under sommaren hanterat skogsbrandrisk och från slutet 
av juli även varit engagerade i hanteringen av de låga grund-vattennivåerna. 
Detta beror på den långvariga torkan som varat från i maj månad till i första 
hälften av augusti. 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. Dessa har vissa tillfällen fått prioriteras ned till 
följd av den extremt höga skogsbrandrisken.  

 
Räddningstjänsten avser att hålla pressinformation med anledning av torkan och 
de insatser den föranlett. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     10(11) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §56    Dnr: RN.2018.3      
 
Information  
 
Info från näringslivsträffen och VD-träffen 
Ordförande Niclas Palmgren deltog vid näringslivsträffen i Smålandsstenar och 
delger positiva intryck därifrån. Vice ordförande Kristine Hästmark deltog vid 
VD-träff i Hillerstorp och har, även hon, positiva intryck att förmedla. Från 
räddningsnämndens sida handlar det mycket om att informera om och skapa 
intresse för verksamheten och därmed också åstadkomma en tillåtlighet från 
arbetsgivarna sida att deras personal får tjänstgöra som deltidsbrandmän.  
 
Film KSO Sveg 
Carina Johansson visar ett filmat anförande från kommunstyrelsens ordförande 
i Sveg där han berättade om sommarens bränder, om brandsläckningen där och 
de slutsatser man dragit. Han underströk vikten av spaningsflyg och flyg som 
kan släppa vatten samt talade också om civilsamhällets roll. 
 
Återkoppling från 30-årsjubileet 
Cirka ettusen personer besökte räddningsstationen på 30-årsjubileet den 1 
september, varav många barnfamiljer. Flera andra blåljusmyndigheter och andra 
föreningar deltog också i dagen, som man ser som mycket lyckad. 
 
Krisberedskapsveckan 
Krisberedskapsveckan anordnades i samband med Gisledagarna i juni på central 
plats i Gislaved. Utöver räddningstjänsten deltog också Rapid Relief Team, 
Lottakåren med flera organisationer. Överlevnadsaktivitet, krislådor, 
tipspromenad, kaffe och vattenkrig var några av aktiviterna som bjöds. Ingången 
var foldern Om kriget eller krisen kommer. Arrangemanget var mycket 
uppskattat av både allmänheten och arrangörerna. Ansvarig från kommunens 
sida var i år räddningstjänstens enhetschef Marianne Norberg. Nästa år 
förväntas kommunens krisberedskapssamordnare arrangera. 
 
POSOM ur räddningstjänstperspektiv 
POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande vid vissa kriser utgör en 
del av Gislaveds och Gnosjö kommuners krisberedskap, med kommun-
styrelserna som ytterst ansvariga. Verksamheten sker i det akuta skedet av en 
kris, dock aldrig på skadeplatsen/olycksplatsen. POSOM-gruppen är i gång igen 
nu, efter en tids uppehåll. Startmöte hölls igår, den 10 september, med en mix 
av stödpersoner från socialtjänsten och räddningstjänsten. Man avser nu att 
uppdatera riktlinjerna och utbilda deltagarna i gruppen, det vill säga 
stödpersonerna.  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Rn §57    Dnr: RN.2018.2      
 
Meddelanden  
 
 
Kf §106- Uppföljning av internkontroll 2017, hela kommunen 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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