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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-08-10 

1 (8) 

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 10:00-11:00 Paragrafer 

31 - 35 

 

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

 

Övriga närvarande Lennart Edvardsson, räddningschef 
Maria Lundgren, sekreterare 

Utses att justera Viviann Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne, 2010-08-11 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Viviann Carlsson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-08-10
Datum för anslags uppsättande 2010-08-12 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-09-03 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 31 Diarienr: RN2010/5/03 

Ekonomisk delårsrapport 2010 

Räddningsnämndens beslut 
Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen göra minst en 
delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Behandling på dagen sammanträde 
En ekonomisk delårsrapport per den 31 juli har tagits fram för räddnings-
nämnden. Räddningschef Lennart Edvardsson lämnar en muntlig redogörelse 
för delårsrapporten. Verksamheten fortlöper enligt uppställda mål. Viss 
osäkerhet finns vad beträffar de nya löneavtal som ännu inte är klara. Med 
undantag för detta finns i dagsläget inga befarade avvikelser, vare sig i 
verksamhet eller ekonomi. 
 
Rapporten för perioden jan-juli 2010 visar ett positivt resultat på 191 tkr.  
(riktpunkt för perioden 58,31%) 
 
Nettoförbrukning tkr %-förbrukning 
          5 151              56 

Underlag/beredning 
Räddningstjänstens förslag till delårsrapport 2010 
_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Kommunfullmäktige 
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Rn § 32 Diarienr:RN2010/32/05 

Indexhöjning av sotningstaxa för perioden 2010-07-01—
2011-03-31 

Räddningsnämndens beslut 
Upprättat förslag till sotningstaxa godkänns. 

Sammanfattning 
För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning 
av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, höjs sotningstaxan från den 1 juli 2010 med 2,45 %. 
 
Ett ”överhäng” på 0,61 % uppstår genom att kostnaden fördelas på nio 
månader istället för tolv månader. Detta kommer att avräknas på nästa års 
indexuppräkning som sker från 1 april 2011. 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar, som  
i år är 2% i löneavtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Kommunal och dels konsumentprisindex för tolvmånadersförändring som för 
februari 2010 är + 1,2%. 
 
Sunne kommun har i avtal 2003-05-30 med skorstensfejarmästare Mats 
Ohlsson fastställt att sotningstaxan årligen från 2003-04-01 ska revideras.   
 
Räddningsnämnden har av Kommunfullmäktige fått delegation att för varje 
kalenderår besluta höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som 
anges i det centralt publicerade sotningsindexet. 
 
Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschefen föreslår att Räddningsnämnden antar upprättat förslag till 
sotningstaxa. 
 
Underlag/beredning 
Cirkulär 10:37 från Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds sotningsindex 2010   
_______ 
Utdrag: 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson 
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Rn § 33 Diarienr:RN2010/32/05 

Indexhöjning av taxa för brandskyddskontroll för 
perioden 2010-07-01—2011-03-31 

Räddningsnämndens beslut 
Upprättat förslag till taxa för brandskyddskontroll godkänns. 
 
Sammanfattning 
Räddningsnämnden har av Kommunfullmäktige fått delegation att för varje 
kalenderår besluta höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som 
anges i det centralt publicerade sotningsindexet. Från 2010-07-01 gäller 
följande sotningsindex; 2,45 % (Cirkulär 10:37). 
 
Räddningsnämnden har 2004-11-30 antagit riktlinjer för sotning i Sunne 
kommun. Av dessa framgår bl a att kommunen har uppdragit till 
skorstensfejarmästare Mats Ohlsson och hans företag Sunne sotningsdistrikt 
AB att utföra föreskriven brandskyddskontroll samt att dokumentera utförda 
kontroller.  
 
Räddningsnämnden tog 2006-12-11, § 37 beslut att uppdra åt Sunne 
Sotningsdistrikt AB att i samband med brandskyddskontroll utföra 
täthetsprovning av rökkanal samt kontroll av brandvarnare. 
 
Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschefen föreslår att Räddningsnämnden antar upprättat förslag till 
taxa för brandskyddskontroll. 
 
Underlag/beredning 
Cirkulär 10:37 från Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds sotningsindex 2010 
_______ 
Utdrag: 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson 
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Rn § 34 

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 2010-06-01—2010-07-31 redovisas 
enligt följande; 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Sundsbergs Gård, 2010-06-02 
• Sunne Hembygdsgård, 2010-06-02 
• Brogårdens Servicehus, 2010-06-10 
• Berättarladan, 2010-06-10 
• Länsmansgården, 2010-06-14 
• Legotjänst, 2010-06-14 
• Böttcher Miller AB, 2010-06-21 
• Rottneroshallen/Parken, 2010-07-09 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/02 
• Marianne Gravdal, 670906-7281, Skolvägen 12B, 686 98 Gräsmark, 

har anställts som deltidsbrandman vid räddningsstationen i Gräsmark   
fr om 2010-07-01. 

• Ulrich Bergkvist, 680807-6217, Källgatan 8, 686 31 Sunne har beviljats 
tjänstledighet för tiden 2010-08-16--2011-02-28. 

Detaljplan för Brårud 3:1 – Hasselbols förskola, diarienr: 
RN2010/26/04 

• stf räddningschef Mats Mobergs yttrande, 2010-07-02. 
_______ 
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Rn § 35 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under juni månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
13 st, varav 2 automatlarm, 3 IVPA-larm, 2 brand i byggnad, 2 trafikolyckor,  
3 brand, ej i byggnad, 1 översvämning vattendrag.  
 
Räddningstjänstens verksamhet under juli månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
15 st, varav 4 automatlarm, 6 IVPA-larm, 1 brand i byggnad, 1 brand, ej i 
byggnad, 1 trafikolycka, 1 förmodad räddning/hisslarm och 1 st annat 
uppdrag/halkig vägbana.  
 
Samverkansövning ”FRANK” den 4 oktober 2010, diarienr:RN2010/ 
34/05. Räddningstjänsten i Sunne och Torsby kommer tillsammans med 
sjukvård, polis och i viss mån militär att genomföra en samverkansövning den 
4 oktober. Från räddningstjänsten sida deltar räddningsstyrkan i Sunne, Lysvik 
och Torsby samt ledningsbussen från Karlstad. I övrigt kommer även Sunnes 
vårdcentral, akuten i Torsby, alla tillgängliga reservambulanser, polisen och 
deras hundpatrull vara med. Målet med övningen är Samverkan – 
Kommunikation – Ledning – Tung räddning. 
 
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor, diarienr:RN2010/33/05.  
Den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor innebär att reglerna på 
området förenklas och moderniseras. Men den nya lagen innehåller också 
förändringar i sak som te x: 
 

• Tillstånd för explosiv vara flyttas från polisen till kommunen. Detta 
gäller dock inte tillståndsgivning för fyrverkerier och sprängnings-
arbeten 

• Kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring 
med mera för explosiva varor 

• Kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor 
ska hanteras inom kommunen 

• Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning 
och tillsyn även för explosiva varor 

 
De förändringar som föreslås kommer att innebära konsekvenser för 
kommuner, myndigheter och företag. Regeringen anser dock inte att det finns 
skäl att tro att förslaget kommer att innebära ekonomiska konsekvenser i form 
av ökade kostnader för någon inblandad på längre sikt. 
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Rn § 35 forts. 

Räddningstjänstens verksamhet under Fryksdalsdansen 2010, 
diarienr:RN2010/31/05. Erfarenhetsmässigt vet vi att belastningen på Sunnes 
ambulansstation är stor under dessa festligheter, som årligen lockar ca 20 000 
besökare, och eftersom vårdcentralen i Sunne inte är öppen under kvällar, 
nätter och helger måste alla ambulanstransporter gå till Torby eller Karlstad, 
vilket får till följd att ambulansstationen i Sunne står tom under långa perioder. 
 
Med anledning av detta har räddningstjänsten och Landstinget träffat en 
överenskommelse om att räddningsstyrkan i Sunne tillfälligt åker på IVPA-
uppdrag när ordinarie ambulans inte finns tillgänglig. Överenskommelsen 
gäller under tiden 28/7 kl 16:00 till och med 1/8 kl 16:00. Räddningsstyrkan 
larmas då med litet larm. Under årets tillställning utfördes tre IVPA-uppdrag. 
Detta kan jämföras med sex uppdrag år 2009. 
 
Personalläget diarienr:RN2010/XX/02. Under hösten uppstår en del 
vakanser på grund av uppsägningar. Räddningschefen bedömer att behovet av 
nyanställning kommer att vara 2 – 3 personer. Annonsering och rekrytering 
sker under hösten. Även personalläget på ytterstationerna kommer att ses över. 
_______ 
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