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Ewy Olsson 

 

  

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

Niclas Palmgren 

 

 

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

Stig Axelsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum 2019-06-10  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §39    Dnr: RN.2019.3   1.2.3  

 

Anmälan av Delegationsbeslut  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner 

redovisningen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-04-26 - 2019-05-31 anmäls: 

 

 Upphävande av eldningsförbud i Gislaveds och Gnosjö kommuner 

 Tillstånd explosiv vara, tre stycken 

 Tillstånd brandfarlig vara, fyra stycken 

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

tre stycken 

 Beslut om föreläggande och förbud vid brandskyddskontroll enligt LSO 

3 kap §6, 15 stycken. 

 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning 190426-190531  

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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Rn §40    Dnr: RN.2015.22      

 

Sotningsärende i Gnosjö kommun  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen meddelar att dom i ärendet har fallit i Förvaltningsrätten och 

ett vite om 25 000 kr har utdömts. Sannolikt kommer fastighetsägaren att 

överklaga domen med besked om det har inte kommit ännu. 

 

Beslutsunderlag 

Dom från FR om utdömande av vite 2019-05-10.pdf  

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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Rn §41    Dnr: RN.2019.5   2.6.1  

 

Upphandling av Sotning och brandskyddskontroll  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid Räddningsnämndens sammanträde den 2 maj 2019 informerades om att en 

av anbudsgivarna överklagat upphandlingen. Förvaltningsrätten har ännu inte 

meddelat dom i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

   

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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Rn §42    Dnr: RN.2019.12   1.2.7  

 

Aktuella händelser hos räddningstjänsten  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen redogör för aktuella händelser: 

 

Till och med den 9 juni i år har det inträffat 31 bränder i skog och mark i 

Gislaveds och Gnosjö kommuner. Under hela 2018 inträffade 37 liknande 

bränder. Det innebär bland annat att det hittills åtgått lika många persontimmar 

med egen personal som under hela förra året. 

 

Branden i Skumplastboden i Gislaved den 17 maj innebar också en både 

långvarig och tung insats. 

 

Räddningschefen avser att fortlöpande hålla nämnden informerad om aktuella 

händelser. 

 

Beslutsunderlag 

   

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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Rn §43    Dnr: RN.2018.5      

 

Beredskap inom deltidsorganisationen   

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner upphäver beslutet 

från 2018-12-04 §78 och höjer den lägsta beredskapsnumerären i 

Smålandsstenar från 1+2 till 1+3.  

 

Räddningsnämnden godkänner en förlängning av den tillfälliga 

beredskapsförändringen i Smålandsstenar från 1+4 till 1+3 med kompenserade 

åtgärder med start den 30 juni 2019. 

 

Räddningsnämnden beslutar även att genomföra beredskapskompenserande 

åtgärder i form av: 

- Burserydsstyrkans FIP larmas vid adekvata larm 

- fri inryckning får ske i Smålandsstenar samt att beslutet gäller till och med den 

31 januari 2020. Besluten delges kommunfullmäktige i Gislaved och Gnosjö. 

 

Räddningsnämnden lägger i övrigt informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan november 2019 har Räddningsnämnden i enlighet med gällande 

handlingsprogram mot oönskade händelser beslutat om en 

beredskapsförändring i Smålandsstenar till följd av flera vakanser. Nu har 

rekryteringsarbetet fortskridit så långt att fler medarbetare är i drift efter 

genomförd utbildning.  

 

Den tidigare lägstanivån på en styrkeledare och två brandmän (1+2) kan höjas 

till 1+3. Detta innebär fortfarande att det krävs en tillkommande person för att 

det ska kunna genomföras en rökdykning i tät brandrök. Denna extra person 

larmas idag och fortsättningsvis från Burseryd. 

 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden: 

 

att upphäva Dnr: RN.2018.5 från 20181204 och höja den lägsta 

beredskapsnumerären från 1+2 till 1+3 i Smålandsstenar.  

att godkänna en förlängning av den tillfällig beredskapsförändring i 

Smålandsstenar från 1+4 till 1+3 med kompenserade åtgärder, med start 

30 juni, 2019  

att genomföra beredskapskompenserande åtgärder i form av  

 - Burserydsstyrkans FIP larmas vid adekvata larm 

 - fri inryckning får ske i Smålandsstenar 

att beslutet gäller tom 31 januari 2020  

att meddelande lämnas till respektive kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till nämnd RN  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Kommunfullmäktige i Gnosjö kommun 
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Rn §44    Dnr: RN.2019.14      

 

Taxor och avgifter 2020  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner godkänner förslaget 

till taxor och regelverk från och med 2020-01-01 och expedierar dem till 

respektive kommunfullmäktige för antagande med stöd av LSO 5 kap §4 

respektive LBE §§27 och 36. Räddningsnämnden föreslår att respektive 

kommunfullmäktige delegerar till räddningsnämnden att indexuppräkna taxan 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 

2019. 

 

Räddningsnämnden beslutar även att uppdra till förvaltningen att utarbeta en 

lättillgänglig version av taxor och regelverk som publiceras på respektive 

kommuns hemsida. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till ny taxa för 2020. Den största 

revideringen är inom myndighetsområdet men avgifterna i sin helhet har setts 

över för att bättre återspegla de faktiska kostnaderna. Avgifterna för 

myndighetsutövningen är upprättade med stöd av Lag om skydd mot olyckor 

(LSO) 5 kap 4 § respektive Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 27 § 

samt 36 §. Övriga avgifter med stöd av kommunallagens bestämmelser om 

självkostnad.  

 

Taxan för LBE-tillstånd är inte reviderad sedan 2010 så föreslagen taxa är 

omräknad med hänsyn till egentlig tidsåtgång och typärendena är reviderade så 

de enklare ska kunna förstås och tillämpas. Tidsfaktor återspeglar nu också den 

faktiska risknivån för hanteringen och inte specifikt för lager eller lantbruk. 

Tillämpningen av rörlig taxa kommer bli mer stringent när ett ärende inte kan 

kategoriseras enligt typärendena. Bestämmelser om ärenden inom LBE utanför 

tillstånd och tillsyn är också tillagda och taxan i övrigt förtydligad i sin helhet.  

 

För dricksvattenkörningar är taxan omräknad mot bakgrund av 2018 års stora 

volym körningar där den egentliga tiden är mer noggrant beräknad. Enhetstaxan 

för vattenkörningen föreslås behållas men med samma taxa oavsett arbetstid.  

 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden: 

 

att godkänna förslag till taxor för 2020  

att  skicka dessa till respektive kommunfullmäktige för antagande, med stöd 

av LSO 5 kap 4 § respektive LBE 27 § samt 36 §  

att  respektive kommunfullmäktige ger räddningsnämnden delegation att 

indexuppräkna taxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 2019.  

 

 

 

 

 

Rn §44 (forts) 
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Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2019 

Taxor 2019.pdf 

Taxor 2020_v190603.pdf 

Taxa för tillstånd LBE - bilaga gällande.pdf 

Taxa för tillstånd enligt LBE-gällande.pdf 

Faktorer för handläggning av tillståndsärenden LBE_v190603.pdf 

Faktorer för för ärenden LSO-LBE 2020_v190603.pdf  

  

 

Yrkanden 

Niclas Palmgren (M): Bifall till förvaltningens förslag med förtydligande av första 

att-satsen att beslutet gäller taxor och regelverk från och med 2020-01-01 

samt att uppdra till förvaltningen att utarbeta en lättillgänglig version av taxor 

och regelverk som publiceras på respektive kommuns hemsida. 

 

Övriga ledamöter: Bifall till Niclas Palmgrens yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige i Gislaved 

Kommunfullmäktige i Gnosjö 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  

 Sammanträdesdatum Sida 

 2019-06-10     9(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Rn §45    Dnr: RN.2019.10   1.4.1  

 

Ekonomisk uppföljning 2019  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner uppdrar till 

ordförande, vice ordförande och räddningschef att uppta överläggningar med 

respektive kommunstyrelses presidium om hur kostnaderna för alla de 

extraordinära händelser som inträffat ska hanteras. 

 

Räddningsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över vilka åtgärder som kan 

vidtas för att minska det befarade underskottet. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen redogör för ärendet. Han konstaterar att vid utgången av maj 

månad är mellan 80 och 90 procent av budgeterade medel förbrukade för flera 

poster. Det är en följd av de extraordinära händelser som inträffat hittills i år. 

Prognosen för hela 2019 är underskott med ca 1,5 mnkr utöver MSB:s självrisk 

(1 100 tkr + 380 tkr). 

 

Beslutsunderlag 

   

  

Yrkanden 

Niclas Palmgren (M): Räddningsnämnden uppdrar till ordförande att 

tillsammans med vice ordförande och räddningschef, uppta överläggningar med 

respektive kommunstyrelses presidium om hur kostnaderna för alla de 

extraordinära händelser som inträffat ska hanteras. 

 

Niclas Palmgren yrkar vidare att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka 

åtgärder som kan vidtas för att minska det befarade underskottet. 

 

Övriga ledamöter: Bifall till Niclas Palmgrens yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Gislaved 

Kommunstyrelsen i Gnosjö 
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Rn §46    Dnr: RN.2019.11   1.4.1  

 

Planeringsdirektiv 2020 - 2023  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar att frågan om 

planeringsdirektiv 2020 - 2023 behandlas vid ett extra sammanträde tisdagen 

den 18 juni klockan 13.00. 
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Rn §47    Dnr: RN.2019.8   1.2.7  

 

Information till Räddningsnämnden  

 

Beslut 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner lägger informationen 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen informerar om: 

 Invigningen av brandstationen i Burseryd 

 RiB -19 

 Begäran om tilläggsanslag. Beviljat av Gnosjö kommun, behandlas av Ks 

i Gislaved den 12 juni. 

 Regionala rådet 

 

Ordförande, vice ordförande och räddningschef informerar om konferensen 

Brand 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 

   

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

   

 

 


