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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-03-09 

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 

7 - 12 

 

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

 

Övriga närvarande Lennart Edvardsson, räddningschef 
Maria Lundgren, sekreterare 
Bernth Johnson, kommunrevisor 
 

Utses att justera Arne Persson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne 2010-03-15 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Arne Persson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-03-09
Datum för anslags uppsättande 2010-03-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-04-06 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 7  

Ändring i föredragningslistan 

Följande informationsärenden utgår 
• IVPA-verksamhet 

Följande informationsärenden tillkommer 
• Gemensam räddningschefsträff med politiker på Loka Brunn 

Grythyttan den 7-8 april 2010 
• Försäljning av Chevrolet K20 med kåpa, årsmodell 1989 
• C-körkort för brandpersonal 

_______ 
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Rn § 8 Diarienr:RN2009/35/05 

Länsstyrelsens tillsyn/uppföljning av räddningstjänst 
enligt lagen om skydd mot olyckor 

Räddningsnämndens beslut 
Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen konstaterade vid tillsynsbesök 2009-10-21 att kommunens 
räddningstjänst präglas av god samverkan med kommunledningen där ett 
tydligt engagemang för frågorna finns. Länsstyrelsen ser positivt på det 
utvecklingsarbete som räddningstjänsten genomför med förebyggande 
brandskydd för riskgrupper inom kommunen och det trafiksäkerhetsarbete som 
pågår.  
 
För att kommunen helt ska uppfylla intentionerna i lagen om skydd mot 
olyckor anser länsstyrelsen att kommunen bör utveckla följande: 
 

• Inför nästa generations handlingsprogram som ska antas i början på 
kommande mandatperiod är det viktigt att kommunen utvecklar de mål 
som finns i handlingsprogrammet så de går att följa upp. Det är även 
bra om det i handlingsprogrammet framgår vem som ansvarar för, och 
eventuellt även hur man avser, att följa upp målen. 

• Fortsatt utveckling av kommunens egenkontroll för att följa upp 
räddningstjänstens verksamhet och målen i handlingsprogrammet. 

• Tillsynsplanen behöver utvecklas särskilt avseende målsättning, syfte, 
kompetenskrav och resursbehov. Tillsynsplanen kan med fördel finnas 
som bilaga till handlingsprogrammet. 

• Se över rutinerna kring hur kommunen skriver tillsynsprotokoll. 
Länsstyrelsen önskar, främst ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att 
kommunen i fall där det är befogat mer frekvent skriver föreläggande 
vid tillsynsbesöket. 

• Länsstyrelsen bedömer att kommunen bör se över rutinerna för 
olycksundersökningar och hur erfarenheterna från undersökningarna 
skall tas tillvara och infogas i den förebyggande verksamheten.  

 
Syftet med tillsynen är att i dialogform granska och bedöma kommunens 
förmåga att leva upp till de nationella målen och några av de särskilda 
skyldigheter som framgår av lagen om skydd mot olyckor.  
Tillsynen fokuserar på resultat, inte på metod. 

Underlag/beredning 
Länsstyrelsens protokoll 2010-02-24 
_______ 
Beslut skickas för kännedom till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn § 9 Diarienr:2009/45/01 

Revisorernas granskning av räddningstjänstens lag- och 
måluppfyllelse 

Räddningsnämndens beslut 
Revisorernas rapport läggs med beaktande till handlingarna. 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sunne kommun har Deloitte 
granskat räddningsnämndens lag- och måluppfyllelse. 
 
Granskningen har genomförts genom att: 
 

• Kartlägga organisationen vid räddningsförvaltningen. 
• Granska om nämnden har antagit reglemente för sin verksamhet. 
• Kartlägga hur nämnden arbetar med förebyggande arbete. 
• Granska huruvida nämnden uppfyller sina ekonomiska mål, lagstiftning 

samt sina övriga verksamhetsmål. 
 
De lagar som gäller specifikt för räddningsnämnden är Lag om skydd mot 
olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Dessa lagar beskriver 
bl.a. kommunens skyldigheter vad gäller förebyggande verksamhet, 
räddningstjänst, organisation och ledning. 
 
Kommunen har dels ett nationellt mål, dels verksamhetsmål angivna i lagen 
samt sina egna mål att följa upp. Räddningsnämndens mål har bedömts ifrån 
begreppet SMART:a mål. (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt) 
 
Deloitte bedömer att Sunne kommuns räddningstjänst är en väl fungerande 
verksamhet och att kunskap om lagar och regler finns, vilket innebär att 
dokument finns tillgängliga och att räddningstjänsten jobbar förebyggande, 
informativt och samarbetar med berörda enheter.  
 
Det finns vissa utvecklingsmöjligheter beträffande målformuleringar och 
uppföljningsarbete. Uppföljningsarbete är viktigt i förebyggande syfte. Vetskap 
om vad som orsakat en olycka underlättar arbetet med att förebygga att det 
händer igen. Räddningstjänsten arbetar med detta idag men arbetet kan 
utvecklas. Målens brist på mätbarhet gör att uppföljningsarbetet försvåras.  

Underlag/beredning 
Revisorernas rapport november 2009 
_______ 
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Rn § 10 Diarienr:2010/5/03 

Budgetuppföljning t o m februari månad 2010 
Redovisningen av det ekonomiska utfallet för februari månad 
(riktpunkt 16,66%) 
 
Nettoförbrukning tkr %-förbrukning 

1 425             16 
_______ 
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Rn § 11 

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 2010-02-01—2010-02-28 redovisas 
enligt följande; 

Plan- och bygglovärende, diarienr: RN2010/17/04 
• Yttrande över tillfällig nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Sundsberg 1:64, 2009-12-03 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Play Palace, 2010-02-23 
• Baggium (Sunne Praktiska Gymnasium), 2010-02-23 

Persontäthet i Elofsruds bygdegård, diarienr:RN2010/20/05 
• Räddningstjänsten yttrande, 2010-02-24 

_______ 
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Rn § 12 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under februari månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Redovisningen visar att totalt antal insatser under 
perioden uppgår till 19 st, varav 4 automatlarm, 2 IVPA-larm, 7 brand i 
byggnad, 3 trafikolyckor, 1 förmodad brand/undersökning, 1 förmodad 
räddning samt 1 larm Hjälp till ambulans. 
 
Avtal mellan SOS Alarm och Sunne kommun avseende 
räddningstjänst för tiden 2010-01-01—2011-12-31, 
diarienr:RN2010/16/01. Tidigare tecknat avtal har förlängts med två (2) år att 
gälla tom 2011-12-31. 
 
”Hemtjänsten ska släcka bränder”
En artikel ur tidningen Dagens Samhälle har skickats ut till nämnden. Artikeln 
handlar om ett pilotprojekt i Hudiksvall som handlar om att öka tryggheten för 
äldre. Alla brandlarmen går via sms vidare till de anställda inom hemtjänsten.  
Hemtjänstpersonalen har utbildats och deras bilar har utrustats med pulver-
släckare som de lärt sig hantera. I många fall kommer de att kunna vara 
snabbare på plats än räddningstjänsten. De som jobbar i hemtjänsten kollar upp 
eventuella brandrisker vid besöken hos de äldre. Det kan vara farligt placerade 
ljus, ved som förvaras för nära eldstad, olika lättantändliga material och annat.  
 
Redan i dag driver räddningstjänsten tillsammans med socialnämnden projektet 
”Äldres säkerhet” som handlar om att kontrollera och förbättra brandskyddet i 
de äldres bostad. Det är hemtjänstens personal som vid sina hembesök bl a 
kontrollerar att det finns brandvarnare och om den fungerar och att den är rätt 
placerad. Hemtjänstpersonalen påpekar brister och försöker i den mån det är 
möjligt att åtgärda bristerna.  
 
Räddningschefen har nu önskemål om att detta samarbete utökas och att ett 
liknande arbete som i Hudiksvalls kommun även kommer igång här i Sunne. 
 
Gemensam räddningschefsträff med politiker på Loka Brunn 
Grythyttan 7-8 april 2010, diarienr:RN2010/10/05. Dag 1 är en gemensam 
dag för kommunens politiker och räddningschefer med fokus på 
räddningstjänstens handlingsprogram. Dag 2 är en ren räddningschefsträff. 
Räddningschef Lennart Edvardsson och stf räddningschef Mats Moberg deltar i 
träffen både dag 1 och 2. Dag 1 deltar även nämndens ordförande Ingvar 
Jansson.  
 
Försäljning av Chevrolet K20 med kåpa årsmodell 1989, 
diarienr:RN2010/2/03. Räddningstjänsten har genom anbud via ”Blocket” sålt 
en Chevrolet K20 med kåpa. 21 st anbud kom in varav det högsta var på 
37 410 kr. Pengarna kommer att användas till inköp av utrustning för ”Tung 
räddning”. 
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Rn § 12 forts. 

 
C-körkort för brandpersonal. Räddningstjänsten i Sunne har tillsammans 
med Torsby och Hagfors tagit in en offert från Södra Viken på utbildning för 
C-körkort. Kostnad per person är 12 000 kr. Körkortet betalas av arbetsgivaren. 
Den anställde ställer upp med tiden. Utbildningen beräknas starta nu i vår och 2 
brandmän på stationen i Lysvik kommer att ges möjlighet att ta C-körkort. 
_______ 
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