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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-05-05 

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 08:00-09:00 Paragrafer 

18 - 22 

 

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

 

Övriga närvarande Lennart Edvardsson, räddningschef 
Maria Lundgren, sekreterare 

Utses att justera Viviann Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne, 2010-05-06 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Arne Persson

 Justerande  
  Viviann Carlsson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-05-05
Datum för anslags uppsättande 2010-05-07 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-05-31 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 18  

Ändring i föredragningslistan 

Följande informationsärenden tillkommer  
• Bemanning station Gräsmark 
• Suicid prevention 

_______ 
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Rn § 19 Diarienr: 2010/24/03 

Verksamhetsplan 2011, 2012-2013 

Räddningsnämndens beslut 
Verksamhetsplanen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Sammanfattning 
Den föreslagna ramen innebär att verksamheten kan bedrivas i oförändrat form, 
men att utrymme för oplanerade kostnader inte finns. 2010 sänktes ambitions-
nivån på 50 timmar övning/man till 46 timmar övning/man och år, vilket 
innebär en kvalitetssänkning på sikt. Denna åtgärd sågs då som tillfällig, men i 
2011 års ram finns inget utrymme att återgå till tidigare nivå. 
 
Räddningstjänst är en relativt teknikkrävande verksamhet och behovet av 
verktyg och maskiner är stort. Tidigare års besparingar har drabbat detta 
område och utrymmet i 2011 års budget för nyanskaffning av räddnings-
materiel är endast 0,7% eller ca 75 tkr. I 2010 års verksamhetsplan belystes 
behovet av utbyte av gamla andningsapparater för rökdykning, men detta 
kunde då inte tillgodoses. Inte heller i 2011 års budget finns utrymme för detta, 
varför föreslagen ram behöver utökas med 100 tkr. Alternativt kan detta behov 
tillgodoses om räddningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 100 tkr under 
2010. 
 
Denna modernisering av andningsapparater måste sedan fortsätta även 2012 
och 5-6 år framåt i tiden för att hela förrådet av andningsapparater skall kunna 
bytas ut mot nyare. 
 
Räddningsnämndens ram för den kommande budgetperioden uppgår till: 
 
År  2011 2012 2013 
Beräknad ram 9 212 9 307 9 493 

Underlag/beredning 
Verksamhetsplan 2011, 2012-2013 
_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Kommunstyrelsens budgetberedning 
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Rn § 20 Diarienr:RN2010/5/03 

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

2 936             32 
_______ 
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Rn § 21  

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 2010-04-01—2010-04-30 redovisas 
enligt följande; 

Plan- och bygglovärende, diarienr: RN2010/28/04 
• Yttrande över ändrad användning av affärslokal till kontor - fastigheten 

Sundsvik 7:8, 2010-04-26 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Pekås, 2010-04-20 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/05 
• Hans-Petter Gravdal, 660331-8194, Skolvägen 12A, 686 98 Gräsmark 

har beviljats tjänstledighet för tiden 2010-05-01--2010-10-30. 
_______ 
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Rn § 22 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under april månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
22 st, varav 4 automatlarm, 1 IVPA-larm, 2 brand i byggnad, 8 gräsbränder,  
4 brand ej i byggnad, 1 utsläpp farligt ämne, 2 annat uppdrag. 
 
Landsbygdsriksdagen i Sunne 6-9 maj 2010. Diarienr:2009/53/01. 
Sunne kommun är en av medarrangörerna i detta stora evenemang. Över 1000 
personer har anmält sig till landsbygdsriksdagen. Deltagarna kommer från över 
20 olika länder. Räddningstjänsten kommer tillsammans med SOS-Alarm att 
ha en monter på plats med temat ”Trygghet-IVPA” . SOS-Alarm står för hela 
kostnaden. Personal från räddningstjänsten kommer att finnas på plats samtliga 
dagar. På fredag kommer även vår stegbil och en stegbil av ”äldre modell” som 
lånats in från Torsby räddningstjänst, att finnas på plats. Räddningschefen 
håller under fredagen även ett seminarium om IVPA-verksamhet. 
 
Bemanning stationen i Gräsmark
Med anledning av att det är skattetekniskt svårt för en brandman som jobbar i 
Norge att samtidigt jobba deltid här i Sverige, tvingas några av brandmännen i 
Gräsmark att begära tjänstledigt från sitt jobb som deltidsbrandman.  
Detta innebär att det är svårt att klara bemanningen, och då framför allt under 
dagtid, och med anledning av detta kommer en nyanställning att göras i 
Gräsmark under våren 2010. 2 personer kommer inom en snar framtid att gå i 
pension. 
 
Suicid prevention
Fryksände Pastorat har fått bidrag för att starta upp och driva ett projekt kring 
hot om Suicid. Projektet ska bl a. leda till samverkan mellan polis, sjukvård, 
räddningstjänst och SOS Alarm vid hot om suicid. Berörd personal kommer att 
genomgå en 4 tim. utbildning kring psykiska reaktioner och bemötande av 
personer som hotar att ta sitt eget liv. 
_______ 
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