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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-02-09 

1 (9) 

Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax 
Sunne kommun Villagatan 13 0565 – 160 00 växel 
110.Räddningstjänsten  0565 – 161 00 Direkt 
686 80  SUNNE raddning.kansli@sunne.se 0565 – 163 54 Fax 
 

Plats och tid Räddningstjänsten, Sunne, kl 10:00-11:30 Paragrafer 

1 - 6 

 

Beslutande Ingvar Jansson (M), ordförande 
Arne Persson (S) 
Viviann Carlsson (FP), tjänstgörande ersättare 

 

Övriga närvarande Lennart Edvardsson, räddningschef 
Maria Lundgren, sekreterare 

Utses att justera Arne Persson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne 2010-02-12 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Arne Persson
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-02-09
Datum för anslags uppsättande 2010-02-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-03-09 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 1  

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden tillkommer under informationsärenden: 

• Räddningschefsträff med politiker 7-8 april 2010 
• Svenska Rallyt 2010  
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Rn § 2 Diarienr 2009/56/03 

Bokslut/Årsredovisning 2009 

Räddningsnämndens beslut 
Årsredovisningen för 2009 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Ett förslag till årsredovisning för 2009 har utarbetats av förvaltningen. Totalt 
redovisas ett överskott om 407 tkr. Anledningen till överskottet är minskade 
personalkostnader. Minskade personalomkostnader/semesterdagstillägg gav en 
besparing på ca 170 tkr. Antalet mantimmar i samband med räddningsinsatser 
har under 2009 minskat till 1 270 från 1 775 år 2008. 

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschefen presenterar förvaltningens förslag till årsredovisning för 
2009. 

Underlag/beredning 
Förslag till årsredovisning 2009. 
_______ 
Beslut skickas till:  
Kommunfullmäktige 
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Rn § 3 Diarienr RN2010/5/03 

Budgetuppföljning t o m januari månad 2010 
Redovisningen av det ekonomiska utfallet för januari månad 
(riktpunkt 8,33%) 
 
Nettoförbrukning tkr %-förbrukning 

734             8 
_______ 
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Rn § 4 Diarienr RN2010/12/05 

Uppföljning av farlig verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), s.k. 2:4-anläggningar 

Räddningsnämndens beslut 
Räddningschefens skrivelse godkänns och översänds till Länsstyrelsen 
Värmland. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar 
som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap- 
4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Länsstyrelsen önskar information om kommunen anser att de anläggningar i 
kommunen som genom tidigare beslut omfattas av skyldigheterna för farlig 
verksamhet, s.k. 2:4-anläggningar, även fortsättningsvis ska omfattas av dessa 
bestämmelser. Länsstyrelsen önskar också veta om kommunen anser att det 
tillkommit verksamheter som bör omfattas av bestämmelser i LSO 2 kap. 4 §. 
 
I kommunen finns en sådan anläggning och det är dammen i Skallbergssjön 
som ligger på gränsen mellan Sunne och Torsby kommuner. Dammen ägs av 
Fortum Generation. Det finns i dag ingenting som föranleder en förändring av 
denna klassificering. 
 
För övrigt finns inga nya verksamheter i kommunen som omfattas av lydelsen i 
LSO 2 kap. 4 §. 

Underlag/beredning 
Räddningschef Lennart Edvardssons svar, 2010-01-28 
Länsstyrelsens hemställan 2010-01-19 
_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Länsstyrelsen Värmland 
 
Beslut skickas för kännedom till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn § 5  

Redovisning av delegeringsbeslut 

Räddningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Bakgrund 
Räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut 
skall redovisas för nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 
lämnad delegering. 

Behandling på dagens sammanträde  
Delegeringsbeslut fattade under tiden 2009-12-01—2010-01-31 redovisas 
enligt följande; 

Plan- och bygglovärende, diarienr: RN2009/18/04 
• Yttrande över nybyggnad av mobila hotellrum på fastigheten Sundsberg 

1:64, 2009-12-03 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2009/5/05,  
RN2010/8/05 

• Prästbols skola, 2009-12-01 
• Södra Vikens Naturbruksgymnasium, 2009-12-03 
• Quality Hotel Selma lagerlöf, 2009-12-07 
• Gylleby Behandlingshem, 2009-12-07 
• Järnbolaget, 2010-01-19 
• Borgeby skola, 2010-01-20 
• Granngården, 2010-01-25 
• Lerans bygghandel, 2010-01-25 

Personalärenden, diarienr:RN2009/44/02, RN2010/2/02 
• Anställning av en brandman till räddningsstationen i Gräsmark - Bosse 

Englund, 860829-6250, Rottnavägen 10, 686 98 Gräsmark 
• Beviljande av tjänstledighet för Hans Jansson, 570609-6251, från sin 

tjänst som deltidsbrandman vid räddningsstationen i Gräsmark under 
tiden 2009-12-18 tom 2010-04-30. 

• Stig Nilsson, 490907-9313, uppsägning på egen begäran från tjänst som 
deltidsbrandman vid räddningsstationen i Lysvik from 2009-12-31. 

• Urban Haglund, 751004-6316, uppsägning på egen begäran från tjänst 
som deltidsbrandman vid räddningsstationen i Lysvik from 2010-01-31.  

Räddningsledare i Sunne kommun, diarienr:RN2010/4/05 
• I enlighet med 16 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har Ulrich 

Bergkvist, 680807-6217, utsetts till räddningsledare i Sunne kommun. 
Förordnandet gäller från och med 2010-01-12 och tills vidare. 
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Rn § 5 forts. 

Tillstånd enligt alkohollagen för servering av alkoholhaltiga 
drycker, diarienr:RN2010/14/01 

• Räddningschefens yttrande angående inrättande av servering i ett tält 
med plats för ca 70 personer i anslutning till hotellbyggnaden vid 
Quality Hotel Selma Lagerlöf, 2010-01-27 

Medgivande om egensotning, diarienr:RN2010/4/01 
• Fastigheten Liane 1:19 – Stig Nilsson, Liane 58, 686 95 Västra 

Ämtervik, 2010-01-25 
_______ 
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Rn § 6 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under december månad 2009, 
diarienr:RN2009/10/05. Redovisningen visar att totalt antal insatser under 
perioden uppgår till 19 st, varav 3 automatlarm, 2 larm om nödställd person i 
hiss, 1 IVPA-larm, 3 brand i byggnad, 2 brand i personbil, 6 trafikolyckor, 2 
förmodad brand/undersökning. 
 
Räddningstjänstens verksamhet under januari månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Redovisningen visar att totalt antal insatser under 
perioden uppgår till 17 st, varav 5 automatlarm, 3 IVPA-larm, 7 brand i 
byggnad, 2 trafikolyckor. 
 
Utbildning Räddningsinsats, diarienr:RN2010/1/02 
Kim Karlsson, Stefan Olsson och Linn Sigurdsson har antagits till utbildning i 
räddningsinsats. Utbildningen genomförs i Karlstad under tiden 2010-02-01 – 
2010-05-07. 
 
Utbildning Tillsyn och olycksförebyggande B, diarienr:RN2010/1/02 
Ulrich Bergkvist har antagits till utbildning i tillsyn och olycksförebyggande B. 
Utbildningen genomförs vid MSB i Revinge under tiden 2010-01-18 – 2010-
04-16. 
 
Utbildning Räddningsledning B, diarienr:RN2010/1/02 
Ulrich Bergkvist har antagits till utbildning i räddningsledning B. Utbildningen 
genomförs vid MSB i Revinge under tiden 2010-04-12 – 2010-06-11. 

Räddningschefsträff med politiker 7-8 april 2010 
Länsstyrelsen i Värmland och Örebro län planerar en gemensam två-
dagarsträff för länets räddningstjänst. Dag 1 bjuds även berörda politiker in där 
vi har en seminariedag kring framförallt handlingsprogrammen. Dag två har 
räddningscheferna en gemensam träff. Mer utförligt program och inbjudan 
kommer att skickas ut inom kort. 

Svenska Rallyt 2010 
Räddningschef Lennart Edvardsson kommer under fredagen den 12 februari 
sitta i rallyts sk ledningsstab. I ledningsstaben ingår även 1 polisbefäl samt en 
SOS-operatör, Ledningsstabens uppgift är att vid en ev. olycka leda och fördela 
resurser. Staben är placerad på Stadshotellet i Karlstad. För övrigt kan även 
nämnas att 2 brandmän från Sunne kommer att bemanna en sk. FIV-bil under 
rallyt.  
_______ 
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