
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Räddningsnämnden för Gislaveds och 
Gnosjö kommuner  

 
 

 Sammanträdesdatum 2014-03-26  
   
 Plats och tid Räddningstjänsten i Mossarp, Gislaved, onsdagen den 26 mars 2014 kl. 14.00 - 

17.30. 
 

 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande 
Bength-Göran Johansson (C) 
Åke Ljunggren (S) 
Nicklas Huuva (KD) 
Rolf Davidsson (M) kl. 14.00 - 16.00, §§ 9-12 
Stig Axelsson (S) kl. 14.00 - 16.40, §§ 9-12 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Johan Nilsson, tf räddningschef 
Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare 
Ulrika Dagård, projektledare, § 9 
Anders Nyberg, räddningstjänsten Värnamo kommun, § 10 
Johan Rönmark, enhetschef, § 10 
Peter Dubrefjord, enhetschef, § 11 
Joakim Bladh, brandman, § 11 
 
 
 
 
 

 Utses att justera Nicklas Huuva 
 Justeringens 
 plats och tid 

 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       9 - 17  

Yvonne Thelin Karlsson 
  

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

Bertil Valfridsson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Nicklas Huuva  
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Datum för 
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 Datum för  
 anslags nedtagande 2014-05-28 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kommunstyrelsekontoret 

 Underskrift  
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Yvonne Thelin Karlsson 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §9    Dnr: RN.2014.10   00  
 
Utbildning - Klagomål- och synpunktshantering  
 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträder håller projektledare Ulrika Dagård en utbildning i 
hur vi i Gislaveds kommun ska hantera synpunkter och klagomål som berör 
kommunens verksamhet. 
 
Marie Johansson (S) och Ylva Samuelsson (S) lämnade den 7 maj 2008 in en 
motion angående en central funktion för hantering av synpunkter och klagomål. 
Med anledning av motionen fick interna kvalitetsnätverket, som startade hösten 
2009 och som ansvarar för det interna utvecklingsarbetet på förvaltningarna, i 
uppdrag att utreda införandet av kommungemensam modell för 
synpunktshantering.  
 
Den 26 augusti 2010  biföll kommunfullmäktige motionen med hänvisning till 
den genomförda utredningen och beslöt att Gislaveds kommun ska gå vidare 
med införandet av en kommungemensam modell för synpunktshantering. 
 
Införandet har genomförts som ett projekt som pågått under två år. 
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2013 beslutat att anta policy för 
Gislaveds kommuns hantering av synpunkter och klagomål, daterad den 12 
februari 2013. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §10    Dnr: RN.2014.9   17  
 
Information inför kommande sotningsupphandling  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten ska under året påbörja en ny sotningsupphandling för 
Gislaveds kommun. 
 
Förvaltningschefen på räddningstjänsten i Värnamo delger sina erfarenheter 
från den sotningsupphandling som nyligen genomförts för Värnamo kommun. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §11    Dnr: RN.2013.28   17  
 
Räddningstjänstens verksamhet, information från enheten för 
verksamhetsstöd 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har under år 2013 genomgått en organisationsförändring. 
Tre enheter med tillhörande enhetschefer har tillsatts. 
 
Under dagens sammanträde informerar enhetschef Peter Dubrefjord om 
enheten för verksamhetsstöd och dess verksamhet och Joakim Bladh 
informerar om räddningstjänstens riktlinjer gällande övningsverksamheten. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Rn §12    Dnr: RN.2013.30   170  
 
Yttrande över remiss om kulturpolitiskt program för Gnosjö 
kommun 2014-2018  
 
Ärendebeskrivning 
Gnosjö kommun har upprättat ett förslag till kulturpolitiskt program för åren 
2014-2018. Programmet anger riktlinjer och viljeinriktning för 
kulturverksamheten i Gnosjö kommun samt fyra prioriterade kulturområden 
för kommunen.  
 
Räddningstjänstens förslag till beslut är att tillstyrka förslaget utan ytterligare 
synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till kulturpolitiskt program för Gnosjö kommun, daterat den 14 
oktober 2013 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till kulturpolitiskt program för Gnosjö kommun 2014-

2018 utan ytterligare synpunkter.  
  
 

Expedieras till: 
Gnosjö kommun 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-03-26     6(10) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §13    Dnr: RN.2014.4   17  
 
Budget 2015 med utblick till 2019, dialog kring konkretiserade mål 
och nämndsmål 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna diskuterar kring räddningsnämndens konkretiserade mål och 
nämndsmål 2015 inför tf räddningschefens redovisning på kommunstyrelsens 
planeringskonferens den 9 april 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Övergripande mål och konkretiserade mål 2015, Gislaveds kommun 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att lägga diskussionen till handlingarna. 
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Rn §14    Dnr: RN.2014.3   00  
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ledamot 
eller ersättare i nämnden, eller till tjänsteman i kommunen i enlighet med 
räddningsnämndens delegationsordning antagen den 19 juni 2013, § 26. 
 
Dessa beslut ska redovisas till räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte 
att räddningsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot 
får räddningsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet 
och fatta beslut. 
 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud enligt nämndslista 140206 - 140318 
 
1 st tillstånd hantering explosiv vara 
Anställning enhetschef 
Förlängning anställning 
2 st anställning deltidsbrandman, Gislaved 
1 st anställning deltidsbrandman, Hestra 
1 st anställning deltidsbrandman, Hillerstorp 
1 st anställning deltidsbrandman, Gnosjö 
 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästare Morgan Nilsson 
1.1 Beslut om föreläggande och förbud, skorstensfejarmästare Jerry Pettersson 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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Rn §15    Dnr: RN.2014.2   00  
 
Meddelande  
 
Protokollsutdrag 
 Tekniska nämnden 2014-01-29, § 7 
 Kommunstyrelsen 2014-02-11, § 43 
 Kommunfullmäktige 2014-02-27, § 35 
  
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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Rn §16    Dnr: RN.2014.1   00  
 
Informationer  
 
Budgetöverläggning 
Tf räddningschefen informerar från budgetöverläggningen mellan Gislaved och 
Gnosjö kommun. 
 
Verksamheten 2014 
Tf räddningschefen informerar om vad som är på gång i räddningstjänstens 
verksamhet för 2014. 
 
Brandstationen i Hillerstorp 
Tf räddningschefen informerar om att det förs diskussioner kring den nya 
brandstationen som ska byggas i Hillerstorp.  
 
Två nya enhetschefer 
Tf räddningschefen informerar om att man har rekryterat en ny enhetschef för 
enheten för utvärdering och lärande. Ytterligare en enhetschef ska rekryteras 
för enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete. 
 
Pensionsavgångar 2016 
Tf räddningschefen informerar om att 25 % av personalen som ingår i 
utryckningsstyrkan går i pension år 2016. Man behöver redan nu börja tänka på 
hur man ska ta till vara på den kompetens som kommer att försvinna ur 
organisationen. 
 
Brand 2014 
Tf räddningschefen informerar om att mässan Brand 2014 arrangeras i 
Helsingborg den 20-22 maj. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

  
 

 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-03-26     10(10) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §17    Dnr: RN.2014.2   00  
 
Tyst minut  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av brandmannen NAMN tragiska bortgång avslutas 
sammanträdet med en tyst minut till hans minne. 
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