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Räddningsnämnden  
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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 Brandstationen, Gräsmark, kl 08:00-14:00 Paragrafer 

23 - 30 

 

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

 

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

Utses att justera Arne Persson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne 2010-06-14 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Arne Persson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-06-08
Datum för anslags uppsättande 2010-06-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-07-07 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 23  

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärende tillkommer:  
• Studiebesök – Rottnadammen i Skallbergssjön 
• Räddningstjänstens verksamhet under Fryksdalsdansen 2010 

_______ 
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Rn § 24 

Studiebesök – Rottnadammen i Skallbergsjön 
 
I samband med räddningsnämndens junimöte företogs ett studiebesök vid 
Rottnadammen i Skallbergssjön. 

Tjänstemän från Fortum guidade från Rottnadammen och hela vattnets väg till 
Kymmens underjordiska kraftstation.  

Anledningen till besöket är att Rottnadammen är den enda anläggningen i 
Sunne kommun som klassats enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kap 2 
§ 4, vilket i korthet innebär att en olycka vid en sådan anläggning kan medföra 
stora konsekvenser på människor, egendom och miljö. 
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Rn § 25 Diarienr: RN2010/27/04 

Översiktsplan för Sunne kommun – program 

Räddningsnämndens beslut 
Räddningsnämnden har inga synpunkter på upprättat förslag till översiktsplan 
för Sunne kommun. 

Sammanfattning 
Sunne kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan över kommunen. 
En omgång samrådsmöten har hållits under hösten. Därefter har ett förslag till 
program för det fortsatta arbetet tagits fram. Programförslaget finns på Sunne 
bibliotek, Plan- och byggnadskontoret och kommunens hemsida under tiden 
2010-04-23--2010-06-24. 
 
Skriftliga synpunkter på programförslaget ska vara inlämnade senast  
2010-06-24.  

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningsnämnden diskuterar innehållet i den del av programmet som 
omfattar räddningsnämndens ansvarsområde.  

Underlag/beredning 
Programförslag 2010-02-22 
_______ 
 

Beslut skickas till: 
Kommunkansliet 
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Rn § 26 Diarienr: RN2010/5/03 

Budgetuppföljning t o m maj månad 2010 
Redovisningen av det ekonomiska utfallet för maj månad 
(riktpunkt 41,65%) 
 
Nettoförbrukning tkr %-förbrukning 

3 895             43 
_______ 
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Rn § 27  

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 2010-05-01—2010-05-31 redovisas 
enligt följande; 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Lysviks Kyrka och församlingshem, 2010-05-03 
• Sunne Missionskyrka, 2010-05-11 
• Kolsnäsuddens festplats, 2010-05-12 
• Brobyskolan, 2010-05-12 
• Fryxellska skolan, 2010-05-17 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/05 
• Tobias Forsberg, 731210-6235, Kyrkogatan 11A, 686 98 Gräsmark har 

beviljats tjänstledighet för tiden 2010-06-01--2010-12-31. 

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

• Yttrande angående alkoholservering Strandcaféet Sunne, 2010-05-12 

Persontäthet i Lärcentras lokaler, diarienr:RN2010/29/05 
• Räddningschefens yttrande, 2010-05-03. 

Fyrverkeri vid Hotell Selma SPA+, diarienr:RN2010/9/01 
• Räddningschefens yttrande, 2010-05-07. 

 
_______ 
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Rn § 28 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under maj månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
25 st, varav 3 automatlarm, 6 IVPA-larm, 1 brand i byggnad, 5 trafikolyckor,  
6 st gräsbränder, 1 bilbrand, 1 förmodad brand, 1 st annan hjälp åt ambulans 
och 1 st annat uppdrag.  
_______ 
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Rn § 29 

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Kommunfullmäktige Kf § 46 – Frykenstrands-

fördraget - lokala före-
byggnade rådets mål för 
2010 

 
Kommunfullmäktige Kf § 48 – Översyn av 

kommunens lednings-
organisation 

_______ 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-06-08 

10 (10)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Rn § 30 Diarienr: RN2010/31/05 

Räddningstjänstens verksamhet under Fryksdalsdansen 
2010  

Räddningsnämndens beslut 
Räddningschefen får i uppdrag att träffa överenskommelse med Landstingets 
ambulansverksamhet om tillfälligt IVPA-uppdrag under Fryksdalsdansen  
28 juli till 1 augusti 2010.  

Sammanfattning 
Under de fyra dagar som Fryksdalsdansen pågår besöks den av ca 20 000 
personer vilket innebär att belastningen på främst polis och ambulanssjukvård 
men även på kommunal räddningstjänst samt socialtjänst ökar markant. En 
förutsättning för att kunna erbjuda våra besökare en trygg och säker festival är 
en nära samverkan mellan alla inblandade parter. 

Utredning/bedömning 
Förutom polisiära insatser så ökar antalet sjukdoms/olycksfall under de 
aktuella festivaldygnen och ambulanssjukvården belastas hårt. Ett vanligt 
förekommande problem är att Sunnes ambulans är upptagen när nya larm 
kommer in. Med anledning av detta bör räddningstjänsten träffa överens-
kommelse med Landstinget om tillfälligt IVPA-uppdrag under aktuella dygn. 

Personalkostnaden för en sådan verksamhet ligger på ca 5 tkr.  

Underlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2010-06-07 
_______ 
 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Räddningschef Lennart Edvardsson 
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