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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-04-13 

1 (7) 

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 

13-17 

 

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, 2010-04-14 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Arne Persson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-04-13
Datum för anslags uppsättande 2010-04-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-05-07 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 13 

Ändring i föredragningslistan 

Följande informationsärende tillkommer 
• Räddningsnämndens nästa sammanträde  

_______ 
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Rn § 14 Diarienr:RN2010/5/03 

Budgetuppföljning för 1:a kvartalet 2010 

Räddningsnämndens beslut 
Kvartalsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
En redovisning av det ekonomiska utfallet tom mars månad 2010 visar att 
nettokostnaden för perioden uppgår till 2 171 tkr, vilket motsvarar 23,69 %  
av årsbudgeten. Riktvärdet för perioden är 24,99 %. 

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschef Lennart Edvardsson redogör för den ekonomiska rapporten. I 
dagsläget finns inga befarade avvikelser.  

Underlag/beredning 
Kvartalsrapport per mars månad 2010.  
_______ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Rn § 15 Diarienr:RN2010/24/03 

Budgetramar 2011 – Begäran om utökad ram  

Räddningsnämndens beslut 
1. Upprättat förslag till budget för 2011 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsens budgetberedning.  
2. Räddningsnämnden begär att tilldelad ram för år 2011 utökas med 100 

tkr, från 9 212 tkr till 9 312 tkr, för inköp av 4 stycken nya andnings-
apparater. 

Sammanfattning 
Räddningschef Lennart Edvardsson påtalar i skrivelse till räddningsnämnden 
2010-03-31 att det finns ett stort behov av att påbörja en modernisering av 
andningsapparater för rök/kemdykning. För att kunna påbörja en sådan 
modernisering föreslås att räddningstjänsten under år 2011 köper in fyra 
apparater till en kostnad av ca 100 tkr. Detta ryms dock inte inom föreslagen 
budgetram på 9 212 tkr.  

Räddningschefen har med anledning av detta upprättat ett förslag till budget för 
år 2011 där den totala nettokostnaden är 9 312, 100 tkr utöver tilldelad ram. 
Förslaget redovisas för räddningsnämnden. 

Räddningstjänsten förfogar i dag över ca 25 andningsapparater för 
rök/kemdykning. Andningsapparaten är den viktigaste och tekniskt mest 
avancerade skyddsutrustning som en brandman har och dessa är omgärdade av 
rigorösa regler och föreskrifter både när det gäller utförande och skick samt 
dess användande. 

Av de apparater som räddningstjänsten har är 20 st inköpta mellan 1985-1995 
och endast 3 st inköpta de senaste 10 åren.  

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschefen föreslår att räddningsnämnden begär 100 tkr i utökad ram i 
2011 års budget för inköp av fyra stycken nya andningsapparater. 

Underlag/beredning 
Räddningschefens förslag till budget för år 2011, 2010-04-06 
Räddningschefens tjänsteskrivelse, 2010-03-31 
_______ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsens budgetberedning 
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Rn § 16 

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 2010-03-01—2010-03-31 redovisas 
enligt följande; 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Tetra Pak AB, 2010-03-02 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/05 
• Sören Persson, 690214-6379, Klövervägen 31, 686 31 Sunne har 

beviljats förlängd tjänstledighet tom 2010-08-31. 
• Håkan Eriksson, 720731-6212, Genvägen 5, 686 97 Lysvik, har 

anställts som deltidsbrandman vid räddningsstationen i Lysvik from 
2010-03-24 

_______ 
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Rn § 17 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under mars månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till 17 
st, varav 5 automatlarm, 5 IVPA-larm, 2 brand i byggnad, 2 trafikolyckor, 1 
utsläpp farligt ämne, 1 vattentransport samt 1 larm Annan hjälp till ambulans. 
 
Finansiering av införande av RAKEL, diarienr:RN2008/70/01. Enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2009-12-08, § 162 skall räddningstjänsten och 
kommunens krisledningsorganisation anslutas till Rakelsystemet och 
finansiering av anslutningen tas upp i samband med 2011 års budget. 
Räddningschef Lennart Edvardsson lämnar en kort redogörelse för den 
skrivelse som han lämnat till Kommunstyrelsens budgetberedning 2010-03-31. 
I skrivelsen redovisar räddningschefen för de kostnader som införande och 
användande av kommunikationssystemet RAKEL medför.  
 
Räddningsnämndens sammanträde 11 maj 2010.  
Räddningsnämndens nästa sammanträde som är den 11 maj 2010 förläggs till 
räddningsstationen i Gräsmark. Vi samlas vid Brandstationen i Sunne kl 08:15 
för samåkning till Gräsmark, där vi innan sammanträdet gör ett besök vid 
Skallbergsdammen. Personal från Fortum möter upp på plats för visning av 
dammen.   
_______  
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