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Rn §61    Dnr: RN.2019.3   1.2.3  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-08-19--2019-09-15 anmäls: 

• Tillstånd brandfarlig vara, ett styck 
• Beslut om föreläggande och förbud Gislaved, Skorstensfejarmästaren, 

sju stycken 
• Beslut om föreläggande och förbud Gnosjö, Skorstensfejarmästaren, 

sex stycken 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 190819-190915  
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Rn §62    Dnr: RN.2015.22      
 
Sotningsärende i Gnosjö kommun  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att överklaga 
kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrättens dom om att döma ut vitet i ärendet om 
takskyddsanordningar överklagades till Kammarrätten i Jönköping. 
Kammarrätten har nu meddelat dom i målet och upphäver förvaltningsrättens 
dom.  
 
Motiveringen är i stora drag att ändamålet med vitet förlorat sin betydelse 
eftersom den sotningspliktiga pannan inte längre finns kvar och därmed finns 
inte krav på takskyddsanordningar. Åtgärden att demontera pannan har 
tidsmässigt, enligt installationsintyget, vidtagits innan räddningsnämndens 
ursprungliga föreläggande vid vite meddelades.  
 
Beslutsunderlag 
Kammarrättens dom (mål nr 1847-19) daterad den 4 september 2019  
Förvaltningsrättens dom (mål nr 5194-18) daterad den 10 maj 2019 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019 
 
Yrkanden 
Ordförande Niclas Palmgren (M): Fullfölj ärendet och överklaga kammarrättens 
dom till Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Beslutet skickas till: 
Johan Rönmark, enhetschef   
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Rn §63    Dnr: RN.2019.5   2.6.1  
 
Upphandling av sotning och brandskyddskontroll 
Information  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att 
godkänna informationen och uppdra åt förvaltningen att teckna de avtal för 
sotning som behövs.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid föregående nämndssammanträde uppdrogs åt ordförande att, i samråd med 
vice ordförande, säkerställa att lagstadgad sotning och brandskyddskontroll kan 
utföras i väntan på dom i upphandlingsärendet från förvaltningsrätten.  
 
Dom har nu meddelats och förvaltningsrätten dömer räddningsnämnden att 
göra om hela upphandlingen. Det finns därmed ännu ingen fastställd leverantör 
från 1 januari 2020. Räddningstjänsten har efter detta haft dialog med 
nuvarande entreprenör samt påbörjat arbetet med att revidera 
upphandlingsunderlaget för att kunna påbörja en ny upphandling. Nuvarande 
entreprenör har muntligen godtagit att fortsätta arbetet tills avtal kan tecknas 
efter den nya upphandlingen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens dom (mål nr 1938-19) daterad den 28 augusti 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Johan Rönmark, enhetschef   
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Rn §64    Dnr: RN.2019.12   1.2.7  
 
Aktuella händelser hos räddningstjänsten  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen  
till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Ställföreträdande räddningschefen redogör för aktuella händelser. Några svåra 
älgolyckor har inträffat. Därutöver har det varit jämförelsevis lugnt. 
Utredningarna pågår fortfarande beträffande en av sommarens skogsbränder 
och branden på Axjo.  

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
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Rn §65    Dnr: RN.2017.13      
 
Rekrytering av deltidsbrandmän  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet under året gällande rekryteringsarbete har omfattat  

• Kontinuerliga samtal med intresserade 
• Tester med ny personal som sker både på testdagar och kontinuerligt 

 
Sedan nyår har följande förändringar skett 

• Sju nya deltidsbrandmän har anställts varav en är en kvinnlig SMO-
utbildad brandman. Tjänstgöringsstationerna är Reftele (2 pers), 
Smålandsstenar (1 pers), Gnosjö (2 pers) och Hillerstorp (2 pers). 

• Under året förväntas ytterligare elva personer anställas   
• Nio medarbetare kommer eller har sagt upp sig ifrån organisationen 

 
Primärt är personalbehovet störst i Smålandsstenar och Reftele även om det 
har genomförts rekryteringar där. 
 
De senaste månaderna har följande genomförts:  

• Skapat affischer för rekrytering på företag och offentliga platser 
• Kampanj att söka MSBs brandmannautbildning och 

brandingenjörsprogrammet  
• Framtagande av presentationsmaterial för den från Räddningstjänsten 

som ska besöka ett personalmöte för att informera om yrket 
• Testdagar för många sökande 

 
Planerade aktiviteter: 

• Träff med samhällsföreningen i Reftele och företrädare för 
Smålandsstenars näringsliv 

• Pressträff på företag i Smålandsstenar och lyfta fram det som ett bra 
exempel 

• Sprida och synas i media i samband med MSB, SKl och fackförbundens 
nationella informationskampanj för fler deltidsbrandmän 

 
Personalsamordnare Jonas Björkström lämnar ytterligare information om det 
allra senaste gällande rekryteringar. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Beslutet skickas till: 
Johan Nilsson, räddningschef 
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Rn §66    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen i Hillerstorp   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  godkänner en tillfällig 
beredskapsförändring i Hillerstorp från 4+1 till 3+1, att Gnosjös FIP larmas ut 
och därutöver tillåts fri inryckning. Detta gäller från nu och fram till den 31 
december 2019.  
 
Ärendebeskrivning 
På Hillerstorpsstationen har det nu uppkommit en situation med tre vakanser. 
Detta är svårt att täcka och mindre bra utifrån arbetsbördan. Detta löses med 
att Gnosjös FIP får åka vid larm och därtill fri inryckning. 
 
Fyra nya deltidsbrandmän är under utbildning men är klara först om fyra till sex 
månader. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige i Gislaved  
Kommunfullmäktige i Gnosjö  
Johan Nilsson, räddningschef  
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Rn §67    Dnr: RN.2019.10   1.4.1  
 
Ekonomisk uppföljning 2019 
Uppföljning 2 per den 31 augusti med helårsprognos  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 
Uppföljning nr 2 för 2019 för Räddningsnämnden och överlämnar den till 
Kommunfullmäktige i Gislaved samt översänder uppföljningen till 
Kommunfullmäktige i Gnosjö för information.  
 
Ärendebeskrivning 
Vårens många bränder, och inte minst de två största skogsbränderna i Gislaved 
och Gnosjö kommuner, har krävt mycket resurser. Antalet utryckningstimmar 
var 5100 från januari till juni medan det under hela 2018 var 5900 timmar. 
Detta påverkar det förväntade ekonomiska resultatet. MSBs självrisk för de 
båda kommunerna är ca 1,5 mnkr och de många bränderna har därutöver 
belastat budgeten med ca 2,5 mnkr i personal- och materielkostnader. Det 
förväntade underskottet är 4 mnkr. Efter juli månad följer nämnden 
normalbudget även om prognoserna är något osäkra eftersom en del kostnader 
för bränderna ännu inte är fakturerade från andra kommuner. 
 
Antalet rekryterade deltidsbrandmän ökar och antalet vakanser minskar. De 
faktiska vakanserna finns dock kvar några månader till eftersom de nyanställda 
inte är färdigutbildade.   
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning 2 - 2019 - Räddningsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige i Gislaved  
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
Johan Nilsson, räddningschef 
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Rn §68    Dnr: RN.2019.16   2.4.7  
 
Begäran om tilläggsanslag för oförutsedd kostnad  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden framställde i maj månad ett äskande till kommunfullmäktige 
i Gislaveds och Gnosjö kommuner om 1.480 tkr för oförutsedda kostnader i 
form av självrisker i samband med skogsbränderna vid speedwaybanan i 
Gislaved och vid Granstorp i Gnosjö kommun. Man informerade också om att 
kostnaderna för skogsbränderna skulle komma att överstiga självriskerna. 
 
Svar har kommit från kommunfullmäktige i Gislaved.  I svaret påminner man 
om att Gislaveds kommun inte arbetar med tilläggsbudgetar och äskanden men 
konstaterar också att dessa bränder kan ses som extraordinära händelser och 
att kommunfullmäktige,  enligt kommunallagens 11 kap § 13, kan undanta 
kostnader från balanskravet om synnerliga skäl har uppstått. Skogsbrand är 
synnerliga skäl. Detta är en extraordinär händelse och om räddningsnämnden 
visar ett underskott vid årets slut motsvarande de självrisker som uppstått vid 
skogsbränder i Gislaveds kommun ska dessa kostnader undantas balanskravet.  
 
Beslutsunderlag 
Kf §102 Svar på Ansökan om tilläggsanslag till räddningsnämden  
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Rn §69    Dnr: RN.2019.20   1.4.1  
 
Utblick 2021 - 2024  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att göra vissa 
redaktionella ändringar i utblicken enligt vad som diskuterades vid 
sammanträdet och därefter godkännna Räddningsnämndens Utblick 2021-2024, 
och översända den till kommunfullmäktige i Gislaved för beslut samt till 
kommunfullmäktige i Gnosjö för kännedom. Investeringsplanen ska också 
bifogas till utblicken. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämndens Utblick 2021-2024 bygger på Gislaveds kommuns 
omvärldsanalys kompletterat med ett nämndsperspektiv. De viktigaste delarna 
berör kompetensförsörjning (främst tillgången av deltidsbrandmän och de 
utbildningar som detta berör), fordonsinvesteringar för att upprätthålla 
nuvarande operativa förmåga, klimatförändringar, sårbarheten i samhällets 
infrastruktur samt uppbyggnaden av det civila försvaret. Andelen äldre i våra 
kommuner kommer att öka och med det även risken för olyckor i hemmet. 
Detta och ökningen av psykisk ohälsa kommer att vara en utmaning för 
samhället.   
 
Räddningschefen har tidigare redogjort för de investeringsbehov som 
förvaltningen ser under perioden. Den analys av investeringsplan som 
förvaltningen presenterat medför ett investeringsbehov av 4-5 mnkr per år 
fram till 2026. Det finns 13 tunga fordon och ett 15-tal mindre fordon som 
behöver bytas ut kontinuerligt. För tillfället finns två tankbilar i verksamheten 
som är inregisterade 1989 samt 1992. Båda dessa har passerat den tekniska 
livslängden.   
 
Beslutsunderlag 
Utblick 2021 - Räddningsnämnden 
Investeringsplan  
 
Yrkanden 
Ordförande Niclas Palmgren (M):  
Gör en uppflyttning i investeringsplanen och inköp två nya tankbilar redan 
under år 2020. 
 
Kristine Hästmark (M) med instämmande av samtliga ledamöter bifaller 
yrkandet.  
 
Niclas Palmgren (M):  
Bifoga investeringsplanen till utblicken och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
  
Kristine Hästmark (M):  
Skicka utblicken till kommunfullmäktige i Gnosjö för kännedom.  
 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.  
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige i Gislaved  
Kommunfullmäktige i Gnosjö  
Johan Nilsson, räddningschef  
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Rn §70    Dnr: RN.2019.8   1.2.7  
 
Information till Räddningsnämnden  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 
till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Presidieöverläggning GGV 
Ordföranden och räddningschefen deltog i presidieöverläggningen i som hölls i 
Värnamo. Ämnena för information och diskussion var bl.a. 

• Skogsbränderna under vår och sommar 
• Sotingsupphandlingarna 
• Inre befäl, där Gislaved, påskyndat av skogsbränderna, gått med tidigare 

än planerat och där även Värnamo nu är på väg att ansluta sig  
• Rekryteringar 
• RiB 19, treårigt avtal 
• Kriskollektivavtalet 

 
Nästa presidiemöte blir den 5 februari 2020. 
 
Medborgardialog med gymnasiet 
Under hösten kommer Demokratiberedningen att inleda en ny satsning på 
medborgardialog med kommunens gymnasieelever. Syftet med dialogen är att 
öka politikers och tjänstemäns kunskap om vad ungdomarna i kommunen 
tycker i olika frågor, och att öka ungdomarnas kunskap om kommunens 
organisation och funktioner.  Klasserna besöks av politiker och tjänstemän 
under vecka 46, och får en presentation av kommunen och hur organisationen 
fungerar, samt en genomgång av ett ärende som sedan ska ligga till grund för 
elevernas vidare arbete. Tanken är att deras arbete ska mynna ut i att de 
författar debattartiklar om ärendet i fråga och dessa kommer sedan att ligga till 
grund för ett återbesök i gymnasiet som kommer genomföras under vecka 51. 
  
  
Demokratiberedningen behöver hjälp med ett eller ett par ärenden från varje 
nämnd, med tillräcklig information för att eleverna på gymnasiet ska förstå vad 
ärendet handlar om och kan ge sin syn på det. Extra intressant om ärendet är 
aktuellt och behöver ett ungdomsperspektiv.  
 
Räddningsnämnden skulle kunna bidra med ärenden gällande 
rekryteringar eller annat konkret nu pågående ärende eller, mera 
framåtsyftande, tankar kring undervisning i suicidprevention, åtgärder för 
att förebygga trafikolyckor eller rattfulla hos unga. 
 
FAK - Frivilliga Automobilkåren 
FAK bidrog under Granstorpsbranden med olika fordon. FAK har nu 
presenterat sin faktura för insatsen. Räddningstjänsten har bestridit fakturan för 
delar av fakturabeloppet, den del som avser transportfordon som inte använts i 
själva insatsen, ca 150 tkr.  
 
Det finns ett avtal mellan FAK och RäddsamF med tydliga villkor, och med 
hänvisningar till MSBs taxa. Ställföreträdande räddningschefen informerar. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2019-09-24     13(14) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 
Granstorpsbranden 
Försvaret deltog i insatsen enligt modellen en brandman och en soldat. 
Samarbetet fungerade utmärkt! 
 
Orsaksutredningen pågår fortfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information   
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Rn §71    Dnr: RN.2018.20      
 
Sammanträdestider 2019  
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner ändrar starttidpunkt 
för nästa sammanträde, den 21 oktober 2019, till kl 14.00. 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningsnämndens ledamöter och ersättare  
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