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 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande 

Bength-Göran Johansson (C) 
Nicklas Huuva (KD) 
Rolf Davidsson (M) 
Stig Axelsson (S) 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Arne Svärm, räddningstjänstchef  
Johan Nilsson, stf räddningstjänstchef  
Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare  
Maria Hägg, ekonom, § 25  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Nicklas Huuva 
 Justeringens 
 plats och tid 
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 skrifter 
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Bertil Valfridsson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Nicklas Huuva  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Rn §24   Dnr:  RN.2011.2   0 
  

Temainformation 
Öppna jämförelser mellan räddningstjänster inom trygghet och säkerhet 

  
Rn §24  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Varje år tar SKL fram en skrift som visar på jämförelser mellan räddnings-
tjänster när det gäller trygghet och säkerhet. Utifrån detta material informerar 
räddningschefen hur Gislaveds och Gnosjö kommuner ligger till i förhållande 
till övriga kommuner i Jönköpings län. 

 
 Några av de områden som har jämförts är antal sjukhusvårdade pga person-

skador, bränder med egendomsskador och våldsbrott. Inom dessa tre områden 
konstateras det att Gislaveds och Gnosjö kommuner ligger i mitten och är 
därmed varken bättre eller sämre än övriga kommuner i länet. 

 
 När det gäller otrygghet och oro för att drabbas av något brott visar under-

sökningen att i Gislaveds och Gnosjö kommuner är man mer orolig än i övriga 
länet.  

 
 Det visar sig även att kostnaderna för Gislaveds och Gnosjös kommuner ligger 

något högre än i övriga länet. Detta förklaras med att det behövs en större 
spridning av räddningsstationer inom detta område, samt att till skillnad från de 
övriga kommunerna är fastighetskostnaderna medräknade.  
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Rn §25   Dnr:  RN.2011.10   041 
  
 Budget 2012 med utblick till 2016   
  
Rn §25  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Från och med 1 januari 2011 bildar Gislaveds och Gnosjö kommuner 
gemensam nämnd för räddningstjänst. Ett gemensamt budgetförslag har 
upprättats, där bruttobudgeten ligger i Gislaveds kommuns budget som 
värdkommun. Gnosjö kommuns andel är intäkt i Gislaveds kommuns 
räddningsnämndsbudget. 

 
 Samråd ska enligt avtal för gemensam nämnd för räddningstjänsten hållas 

mellan kommunstyrelserna om budgetförslaget. Detta samråd har genomförts 
den 9 maj 2011 mellan presidierna i kommunstyrelsen i de båda kommunerna 
samt med ekonomicheferna och räddningschefen närvarande. 

 
 Ordförande meddelar att inga synpunkter på det gemensamma budgetförslaget 

har framkommit. Räddningsnämnden kan därför föreslå kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige att anta förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens förslag till mål & budget 2012-2016 daterat 31 maj 2011. 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna förslag till mål & budget 2012-2016 för räddningsnämnden i 

Gislaveds och Gnosjö kommuner daterat 31 maj 2011 och överlämna den 
till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för antagande. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
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Rn §26   Dnr:  RN.2011.6   17 
  
 Anmälan om delegationsbeslut   
  
Rn §26  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Tillstånd hantering brandfarlig vara 
 ST1 Sverige AB 
 Weland AB, Smålandsstenar 
 Hestraviken AB 
 Nitfabriken Wulkan AB 
 Burseryds bruk AB 
  
 Tillfälligt tillstånd hantering brandfarlig vara 
  Västbo Transport 
 
 Anställning brandmän Hillerstorp 
   
 Tillsynsärenden för Gislaved och Gnosjö enligt nämndlista för perioden  
 2011-04-09 – 2011-05-23 
  
 1.1 Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästaren 
 

 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
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Rn §27   Dnr:  RN.2011.1   009 
  
 Meddelande   
  
Rn §27  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Räddningschefen delar ut en kallelse till utbildning för räddningsnämndens 
ordinarie ledamöter samt ersättare. 

   
  Onsdag 17 aug. 2011 kl. 13.00 Brandskyddsutbildning 
 
  Onsdag 23 nov. 2011  kl. 13.00 HLR-utbildning och akutsjukvård 
  
 Obligatorisk närvaro gäller såvida man inte nyligen genomgått dessa 

utbildningar. 
 
 
  

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Rn §28   Dnr:  RN.2011.2   0 
  
 Informationer   
  
Rn §28  2011-05-31  Avtackning av räddningschefen 
 Ordföranden överlämnar en blomma till räddningschefen från nämndens 

ledamöter och önskar lycka till med kommande uppdrag. 
 
 
 Tillförordnad räddningschef 

Räddningschefen informerar om att Johan Nilsson blir tillförordnad 
räddningschef under tiden som rekryteringen av en ny räddningschef pågår. 

 
 
 Åtgärdsplan för medarbetarenkät 2010 
 Räddningschefen informerar om att det finns en åtgärdsplan framtagen till den 

medarbetarenkät som utfördes under våren 2010. För räddningstjänsten 
genomfördes enkäten för heltidspersonalen. Därutöver finns ca 125 personer, 
deltidsanställda brandmän och styrkeledare.  

 
 Resultatet av enkäten för räddningstjänsten pekar på ett antal områden som 

behöver uppmärksammas, utvecklas eller förbättras. Det handlar bland annat 
om personalstruktur, organisationens struktur, information och ledarskap. Enligt 
den preliminära tidsplanen ska rapporteringen av åtgärdsplanen till kommun-
styrelsens personalutskott ske den 20 september 2011. 

 
 
 Brand 2011 
 Nicklas Huuva berättar om konferensen ”Brand 2011” där han deltog i 

Jönköping den 23-25 maj. Han menar att konferensen var väldigt intressant och 
gav ett mycket positivt intryck. Nicklas rekommenderar att fler från räddnings-
nämnden bör delta i kommande års konferenser om det finns möjlighet. 
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