
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Räddningsnämnden för Gislaveds och 

Gnosjö kommuner  

 

 

 Sammanträdesdatum 2020-12-18  

   

 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, fredag den 18 december 2020, kl 8.30 - 10.40 

 

 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande 

Magnus Sjöberg (C), deltar på distans 

Gunilla Westerholm (S), deltar på distans 

Kristine Hästmark (M), deltar på distans 

Nicklas Huuva (KD), deltar på distans 

Stig Axelsson (S)  

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Johan Nilsson, räddningschef 

Ann-Sophie Sander, nämndsekreterare 

Johan Rönmark, enhetschef, deltar på distans 

Thomas Svensson, personalföreträdare, §§ 81-90, deltar på distans 

Maria Thorup, tillträdande nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Stig Axelsson 

 

 Justeringens 
 plats och tid 

 

 Under- 

 skrifter 

 
 

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

Paragrafer       80 - 90  

Ann-Sophie Sander 

  

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

 

Niclas Palmgren  
  

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

Stig Axelsson  

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum 2020-12-18   Paragrafer 80 - 90  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2021-01-15 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2021-02-09 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Kommunstyrelsekontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Ann-Sophie Sander 
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Rn §80    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 201009-201120 anmäls: 

 Beslut om föreläggande och förbud vid tillsyn enligt LSO 2 kap 2-4 §§,  

3 st 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning 201009-201120  
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Rn §81    Dnr: RN.2019.12   1.2.7  

 

Aktuella händelser hos räddningstjänsten   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

En beskrivning av de senaste inträffade händelserna och lärdomar från dem 

rapporteras till nämnden.  

 

För helåret 2020 kan sägas att det varit, jämförelsevis, lugnt. Det har varit färre 

skorstensbränder än föregående år. Bilbränderna har varit fler, i synnerhet i 

Gislaved. Enhetschef Johan Rönmark visar en översikt över årets bilbränder 

med platser och orsaker. 

 

Erfarenheterna av Första Insats Person med FIP-bil nära tillhands är mycket 

positiva. Man är snabbt på plats vilket har varit avgörande vid ett flertal tillfällen. 
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Rn §82    Dnr: RN.2018.5   1.2.7  

 

Beredskap inom deltidsorganisationen   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Nuläge 

De vakanser som finns idag, för att uppnå normal bemanning, är en person i 

Hillerstorp, tre i Smålandsstenar samt fyra i Reftele. Bland vakanserna ingår 

även en föräldraledighet. Ytterligare en medarbetare förväntas träda i pension 

efter lång tjänst i Reftele. 

 

Det har varit åtta sökande till Gislaved och fyra sökande till Gnosjö. 

 

Uppsägningar-Anställningar, 2020 

 

Ort Uppsägningar Anställda 

Gislaved 1+1 (övergång till heltid) 2 + praktiktjänst 

Reftele 3 4 varav 2 jobbar dagtid 

Smålandsstenar 2 2 + praktiktjänst 

Burseryd 1 0 

Hestra 0 1 

Gnosjö 2 2 

Hillerstorp 2 3 + praktiktjänst 

Totalt 12 14 + 3 praktiktjänster 

 

Vakanser efter att rekryterad personal genomgått utbildning (om ca 6 

mån) 

Smålandsstenar har två beräknade vakanser och Reftele tre vakanser.  

 

Åtgärder 

Beredskapsförändringen i Reftele är sedan tidigare beslutad och gäller till den 

30 april 2021. Beredskapsförändringen i Smålandsstenar gäller till den 31 

januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 
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Rn §83    Dnr: RN.2020.5   5.2.5  

 

Coronavirus - Covid-19 - information om räddningstjänstens 

verksamhet   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalläget 

Ingen direkt ökning av sjukfrånvaro eller VAB har uppkommit, varken inom 

heltids- eller deltidsorganisationen. Enstaka fall av konstaterad smitta har 

påträffats bland personalen. Den operativa verksamheten har inte påverkats 

till följd av coronapandemin utan den frånvaro som uppkommit har 

hanterats av ansvariga och frivilliga har ställt upp och täckt beredskap och 

jour. Handlingsberedskap finns för om det sker en dramatisk ökning av 

personalfrånvaron. 

 

Verksamhet 

Kurser i brandkunskap och hjärt- lungräddning genomförs inte alls. 

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete har genomförts vid flera 

tillfällen för kommunernas chefer via digital plattform. Länets 

rökdykarutbildning med 14 deltagare plus fem instruktörer har genomförts 

efter noggrann planering. Kursdeltagare och instruktörer har en egen del av 

byggnaden med separata hygienutrymmen, lektionssal och 

uppehållsutrymmen. Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har sju nya 

medarbetare med på utbildningen.  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-12-18     6(12) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §84    Dnr: RN.2020.2   1.4.3  

 

Reinvesteringar   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

informationen och lägger den till handlingarna  

 

Ärendebeskrivning 

Fem VW Caddy är levererade till räddningstjänsten efter att ha kompletterats 

med teknik och inredning hos påbyggnadsleverantör i Jönköping. Samtliga FIP-

bilar är i drift på respektive station. 

En av befälsbilarna har levererats och är nu i drift. Den andra bilen följer 

planen. Leverans är planerad i anslutning till nyår. Investeringen kommer att 

knytas till 2020.  

 

I samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

upphandlingsunderlag för räddningsfordon blir officiellt under december månad 

påbörjas upphandlingsarbetet för släckbilarna som ska levereras 2022.  

 

För den del av investeringsutrymmet som hanteras inom förvaltningen kommer 

en groventré för rökdykarutbildning att byggas, investering i ny 

utlarmningsutrustning för att kunna nyttja dynamisk resurshantering, det vill 

säga att larma fordon istället för stationer, samt komplettering av 

skogsbrandsutrustning att ske.  

 

Hela investeringsbudgeten kommer inte att nyttjas. Beräknat överskott för 

2020 är ca 1mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 
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Rn §85    Dnr: RN.2020.4   1.4.1  

 

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022 - 2024, information   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner kommer att besluta 

om planeringsdirektivet vid nämndsmötet i januari. 

 

Ärendebeskrivning 

Då värdkommunen beslutade om budgeten och därmed nämndernas ramar den 

10 december finns inte ett färdigt underlag för beslut till nämndsmötet i 

december.  

 

Nämnden har i nuläget inga mål eller uppdrag för 2021 uttalade i 

planeringsdirektivet. Det finns däremot fyra uttalade mål i nämndplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Utkast till Planeringsdirektiv 2021 - Räddningsnämnden 
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Rn §86    Dnr: RN.2020.9   1.4  

 

Nämndplan för år 2020-2022   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner fastställer 

nämndplanen 2020-2022 för räddningsnämnden samt sänder den för 

information till respektive kommunstyrelse 

 

Ärendebeskrivning 

I Gislaveds kommun utarbetar varje nämnd en nämndplan för varje 

mandatperiod. Denna beslutas det om under andra året i mandatperioden, 

då kommunplanen tas under första året. Kommunplan 2019-2022 är styrande 

och ger riktning för nämndplanen. Adekvata delar av Gnosjös kommunplan har 

arbetats in i dokumentet. Syftet med nämndplanen är att visa vad nämnden vill 

åstadkomma under mandatperioden. Detta med vision, värdegrund 

och kommunplan som riktning. 

 

De mål som föreslås gälla hela mandatperioden i nämndplanen är 

1. Det trygga livet 

Särskilt fokus är hembesök för att öka brandsäkerheten i hemmen 

och minska risken för dödsbränder 

2. Utvecklad kompetensförsörjning 

Ökad jämställdhet och mångfald. Delmålen är att 10% av de anställda 

på respektive station ska vara kvinnor samt att minst en 

kombinationsrekrytering ska genomföras i respektive kommun. 

3. Planerade förmågor 

Målet är kopplat till handlingsprogrammet för räddningsinsatser mot 

olyckor och samhällsstörningar. För att öka den operativa förmågan 

behöver nedanstående utvecklas: 

 Minskad responstid genom ökat samarbete med andra 

organisationer  

 Ökad förmåga att effektivare bryta skadeutvecklingen vid 

framkomst till skadeplats 

 Teknikutveckling för effektivare insatser 

 

Beslutsunderlag 

Nämndplan 2020-2022, Räddningsnämnden  

 

Yrkanden 

Magnus Sjöberg (C): 

Fastställ nämndplanen 2020-2022 för räddningsnämnden. 

 

Nicklas Huuva (KD) med instämmande av Gunilla Westerlund (S) yrkar bifall. 

 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Gislaved 

Kommunstyrelsen i Gnosjö 
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Rn §87    Dnr: RN.2018.13   1.3.1  

 

Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och 

samhällsstörningar 2021-2023, information   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att avbryta 

nuvarande process med handlingsprogrammet för räddningsinsatser och 

uppdrar åt räddningschefen att revidera innehållet så det följer MSBs 

föreskrifter inom området med inriktningen att det ska vara beslutat under 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2020 har riksdagen beslutat ge MSB bemyndigande att bland 

annat föreskriva om handlingsprogrammens utformning. De nya föreskrifterna 

är inte klara eller beslutade men inriktningen och utkast till mallar finns 

framtagna. Alla landets kommuner behöver besluta om nytt handlingsprogram 

under 2021, även om det befintliga är nyligen beslutat.  

 

Den version som räddningsnämnden tidigare har haft ute på remiss uppfyller 

inte kommande krav. En del ämnesområden behöver kompletteras och texten 

ska få en ny struktur för att passa kommande regelverk. 
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Rn §88    Dnr: RN.2020.14   1.4  

 

Plan för myndighetsutövning 2021  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att fastställa 

plan för myndighetsutövning för 2021. 

  

Ärendebeskrivning 

För att bedriva en effektfull tillsynsverksamhet så har en tillsynsplan sedan 

tidigare legat till grund för inriktningen och planeringen av räddningsnämndens 

myndighetsutövning. Fokus för tillsynen ligger bland annat på de verksamheter 

där personsäkerheten av stor vikt, till exempel samlingslokaler eller 

äldreboenden, men också på verksamheter där en brand kan få stora 

konsekvenser i övrigt, som vissa industrier.  

 

Under 2021 kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att besluta 

om föreskrifter för kommunernas tillsyn över brandskyddet enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Räddningstjänsten har gjort de ändringar i planen som 

behövs inför 2021 och bedömer att ytterligare revidering bör avvaktas i väntan 

på att föreskrifterna blir beslutade. Nämndens plan behöver därför revideras 

inför 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Plan för myndighetsutövning 2021 

 

Beslutet skickas till: 

Johan Rönmark, enhetschef  
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Rn §89    Dnr: RN.2020.13   2.1.1  

 

Sammanträdestider 2021   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att 

sammanträdena under år 2021 ska hållas på datum och tid enligt följande:  

 

Måndag 11 januari kl 13.00 

Torsdag 4 februari kl 13.00 

Torsdag 1 april kl 9.00 

Onsdag 2 juni kl 13.00 

Tisdag 31 augusti kl 8.30 

Tisdag 26 oktober kl 8.30 

Onsdag 8 december kl 13.00 

 

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

kommer att anges i kallelsen inför varje enskilt sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 

föreskriver att räddningsnämnden ska sammanträda på dag och tid som 

nämnden bestämmer. Sammanträdena ska alternera mellan kommunerna och, 

där så är lämpligt, förläggas växelvis i respektive kommun.  

 

Till följd av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska, i 

första hand till och med den 30 juni 2021, alla möten hållas digitalt. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2021, version 2020-12-10 

 

Yrkanden 

Kristine Hästmark (M): 

Ge ordföranden delegation att, med hänsyn till önskade studiebesök, under 

2021 besluta om plats för sammanträdena samt att meddela platsen i god tid. 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsekontoret i Gislaved 

Kommunstyrelsekontoret i Gnosjö 
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Rn §90    Dnr: RN.2019.8   1.2.7  

 

Information till Räddningsnämnden   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Johan Nilsson delger information om kommande rekryteringar 

inom organisationen: 

Enhetschef, ansökningstiden för tjänsten pågår. 

Kompetenssamordnare, anställningsintervjuer pågår. 

 

Ny personalrepresentant kommer att utses i början av år 2021. 

 

Enhetschef Johan Rönmark informerar om kommande förändringar för landets 

räddningstjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har av 

riksdagen fått bemyndigande att utfärda föreskrifter för räddningstjänsterna. 

Denna föreskriftsrätt gäller inom fyra olika områden: 

Krav på handlingsprogrammen 

Föreskrifter om tillsyn 

Föreskrifter om ledning 

Olycksrapporteringen 

Förändringen innebär också att tillsynen över räddningstjänstens verksamhet 

flyttas från länsstyrelserna till MSB. Nämnden kommer att delges mera 

information om detta vid kommande sammanträde. 

 

Räddningschefen informerar om att arbetet med suicidprevention fortsätter. 

 

Arbetet fortskrider med att finna lösning för ny räddningsstation i Hestra. Det 

finns ett konkret förslag till lokalisering, och målsättningen är att stationen ska 

vara klar att ta i bruk år 2026.  

 

SOS Alarm i Jönköping har flyttat, har bytt lokal inom byggnaden. 

 

 

Ordföranden tackar förvaltningen för gott arbete under året. 


