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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-09-14 

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 11:00-12:15 Paragrafer 

36 - 41 

 

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 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson, § 39 

Utses att justera Viviann Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne, 2010-09-17 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Arne Persson

 Justerande  
  Viviann Carlsson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-09-14
Datum för anslags uppsättande 2010-09-20 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-10-12 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 36  

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärende tillkommer under information: 
• Överenskommelse om nytt avtal för räddningspersonal i beredskap – 

RIB 10 
_______ 
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Rn § 37 Diarienr:RN2010/33/05 

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 

Räddningsnämndens beslut 
Räddningsnämnden beslutar föreslår kommunfullmäktige att besluta att tillsyn 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) skall åligga 
räddningsnämnden. 

Sammanfattning 
Riksdagen har den 1 juli 2010 beslutat om lag om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS2010:1011). Lagen träder i kraft 1 september 2010. 

I nuvarande lagstiftning har kommunerna ansvar för tillståndsgivning och 
tillsyn när det gäller brandfarliga varor. I Sunne kommun ansvarar miljö- och 
byggnadsnämnden för tillståndsgivning och räddningsnämnden för tillsyn av 
brandfarliga varor. Polismyndigheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn 
av explosiva varor. 

I den nya lagen skall kommunerna även överta polismyndighetens ansvar när 
det gäller explosiva varor. Uppgiften som kommunen skall utföra består i att 
meddela tillstånd och utöva tillsyn när det gäller förvärv, förvaring, handel och 
överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare. Kommunen 
äger rätt att ta ut avgift för uppgifter enligt lagen. 

Kommunen skall genom beslut i fullmäktige besluta vilken/vilka 
nämnd/nämnder som skall ansvara för tillståndsgivning, uppföljning och 
tillsynsansvar utifrån aktuell lagstiftning. 

Utredning/bedömning 
Eftersom det är kort tid mellan beslut och införande av den nya lagen hinner 
inte fullmäktige fatta beslut innan lagen träder i kraft. I ärendet till fullmäktige 
föreslås att räddningsnämnden fortsättningsvis skall delegeras tillsynsansvaret 
både för brandfarliga och explosiva varor och att tillståndsgivning med därtill 
hörande frågor delegeras till miljö- och byggnadsnämnden. Vidare föreslås att 
respektive nämnd har rätt att vidaredelegera beslutsfattande avseende aktuell 
lagstiftning till chef eller annan tjänsteman i organisationen. 

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschefen meddelar att samråd har skett med representanter från Plan- 
och bygglovenheten i ärendet. Och att man är överens om att, i avvaktan på en 
ev. ny organisation inom kommunen, låta tillståndshanteringen ligga kvar hos 
Plan- och bygglovenheten och att tillsyn även fortsättningsvis hanteras av 
räddningstjänsten.  

Räddningschefen föreslår att räddningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att tillsyn enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011) skall åligga räddningsnämnden. 
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Rn § 37 forts. 

Underlag 
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2010-09-01 

_______ 
Beslut skickas för verkställighet till: 
Kommunfullmäktige 
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Rn § 38 Diarienr:RN2010/5/03 

Budgetuppföljning tom augusti månad 2010 
Redovisningen av det ekonomiska utfallet för augusti månad  
(riktpunkt 66,64%) 
 
Nettoförbrukning tkr  %-förbrukning 
         5 754            63 
_______ 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-09-14 

7 (9) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Rn § 39 Diarienr:RN2010/38/05 

Brandskyddskontroll – nekat tillträde till fastighet 

Räddningsnämndens beslut 
• Fastighetsägaren ges möjlighet att, inom 30 dagar, inkomma med 

yttrande i ärendet till räddningsnämnden. 
• Fastighetsägaren föreläggs att ge skorstensfejarmästaren tillträde till 

fastigheten för att utföra brandskyddskontroll enligt LSO 5 kap 2 §. 
• Om tillträde ändå inte ges kommer eldstäder och skorsten att beläggas 

med nyttjandeförbud (eldningsförbud) till dess att en brandskydds-
kontroll har skett vid angivna fastighet. Detta kan komma att förenas 
med vitesföreläggande. 

Bakgrund 
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvaret för sotning och 
brandskyddskontroll. Avtal har slutits med Sunne Sotningsdistrikt som har 
kommunens uppdrag att utföra dessa uppgifter. Syftet med brandskydds-
kontroll är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka fel och brister hos 
anläggningen som kan innebära risker för brand.  
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap 4 §, har kommunen 
möjlighet att delegera befogenheter att på kommunens vägnar meddela 
föreläggande och förbud till den som, utan att vara tjänsteman hos kommunen, 
utför brandskyddskontroll. Däremot är det inte tillåtet att delegera befogenheter 
att besluta om vitesföreläggande.  
 
I enlighet med delegationsordning för räddningsnämnden, antagen av 
räddningsnämnden 2007-01-22 § 3, framgår att skorstensfejarmästare Mats 
Ohlsson skall förrätta tillsyn för kontroll av brandskydd enligt LSO 3 kap 4 § 
samt att meddela föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap 2 §. 

Behandling på dagens sammanträde 
Skorstensfejarmästaren föredrar ärendet i räddningsnämnden. Skorstensfejar-
mästaren har nekats tillträde till ett antal fastigheter, trots två aviseringar om 
kontroll, för att utföra den lagstadgade brandskyddskontrollen. 
Räddningsnämnden har att besluta om åtgärd.  
 
Enligt skorstensfejarmästaren bör fastighetsägaren genom en skrivelse från 
räddningsnämnden underrättas och ges möjlighet att, inom 30 dagar, inkomma 
med yttrande i ärendet till räddningsnämnden. Vidare föreläggs fastighets-
ägaren att ge skorstensfejarmästaren tillträde till fastigheten för att utföra 
brandskyddskontroll enligt LSO 5 kap 2 §. 
Om tillträde ändå inte ges kommer eldstäder och skorsten att beläggas med 
nyttjandeförbud (eldningsförbud) till dess att en brandskyddskontroll har skett 
på angivna fastighet och att detta kan komma att förenas med vitesföre-
läggande.  
_______ 
Beslut skickas till: 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson 
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Rn § 40 

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 2010-08-01—2010-08-31 redovisas 
enligt följande; 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Allégården, 2010-08-18 
• Uddebo Servicehus, 2010-08-18 
• Frykmansskolan, 2010-08-20 
• Skogsgläntan, 2010-08-31 
• Bergskog, 3010-08-31 

Tillstånd för fyrverkeri, diarienr:RN2010/9/01 
• räddningschef Lennart Edvardssons yttrande, 2010-08-10. 

Om- och tillbyggnad av affärshus Sundsvik 4:3, diarienr: 
RN2010/35/04 

• räddningschef Lennart Edvardssons yttrande, 2010-08-30. 
_______ 
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Rn § 41 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under augusti månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
24 st, varav 6 automatlarm, 4 IVPA-larm, 2 brand i byggnad, 3 trafikolyckor,  
1 brand i det fria, 2 utsläpp av farligt ämne, 2 förmodad brand, 2 lyfthjälp, 1 
Bärhjälp åt ambulans, 1 nödställd person..  
 
Samverkansövning ”FRANK” den 4 oktober 2010, diarienr:RN2010/ 
34/05. Övningen genomförs som en insatsövning vid stor skadeplats med större 
antal drabbade. Syftet med övningen är att öva samverkan mellan berörda 
organisationer vid omfattande olyckor och prehospitalt omhändertagande av 
skadade. Medverkande har därför satt upp egna delmål utifrån sina ansvars-
områden vid en skadeplats. 
 
Inbjudan till att närvara vid övningen delas ut till nämndens ledamöter. 
 
Utbildningar hösten 2010, diarienr:RN2010/1/02.  

• 2 man från Lysvik ska utbildas för C-körkort. Kostnad 12 tkr/person 
• Steg 2 – Krishantering. Alla arbetsledare ska utbildas i steg 2 som 

handlar om avlastande samtal 
• 3 tim utbildning i suecide prevention för alla räddningsstyrkor i norra 

Värmland som åker på sk. IVPA-uppdrag. För vår del gäller detta 
personalen i Gräsmark. 

 
Överenskommelse om nytt avtal för räddningspersonal i 
beredskap - RiB 10, diarienr:RN2010/36/02.  
Överenskommelse har träffats med Brandmännens Riksförbund, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och SKTF om nytt RiB-avtal (räddningstjänst-
personal i beredskap). Överenskommelsen innebär bland annat: 

• Avtalsperioden är 2010-04-01—2012-04-30 
• Beloppshöjningar sker från 2010-04-01 och 2011-04-01 
• Inga beloppsjusteringar sker avseende § 11 Befälstillägg och § 13 

Biltillägg 
• Värdet av ersättning för platschef eller motsvarande räknas upp med 

lägst 3,5 % under avtalsperioden 
• De överenskomna beloppshöjningarna beräknas kosta ca 4 % för 

avtalsperioden. 
_______ 
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