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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-11-09 

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 10:00-12:00 Paragrafer 

42 - 46 

 

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

 

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

Utses att justera Arne Persson 
Justeringens  
plats och tid Räddningstjänsten, Sunne 2010-11-12 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Arne Persson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-11-09
Datum för anslags uppsättande 2010-11-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-12-07 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 42 Diarienr: RN2010/5/03 

Ekonomisk uppföljning per 2010-10-31 

Räddningsnämndens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
En redovisning av det ekonomiska utfallet tom oktober månad 2010 visar att 
nettokostnaden för perioden uppgår till 7 209 tkr, vilket motsvarar 79 % av 
årsbudgeten. Riktvärdet för perioden är 83,33 %. 

Behandling på dagens sammanträde 
Räddningschef Lennart Edvardsson redogör för den ekonomiska rapporten.  
Prognosen pekar på ett överskott på ca 70 tkr. 

Underlag/beredning 
Ekonomisk uppföljning per 2010-10-31 
_______ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn § 43 Diarienr: RN2010/38/05 

Nekat tillträde till fastighet vid brandskyddskontroll 

Räddningsnämndens beslut 
Upprättat förslag till skrivelse godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på de objekt och med 
de tidsintervaller som Statens Räddningsverk meddelar. Sunne kommun har 
genom avtal med skorstensfejarmästare Mats Ohlsson och hans företag Sunne 
Sotningsdistrikt AB uppdragit åt denne att utföra föreskriven kontroll inom 
kommunen, samt att dokumentera genomföra brandskyddskontroller. Syftet 
med brandskyddskontroller är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka fel 
och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. 
 
Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning 
som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.  
 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson har nekats tillträde till ett antal fastigheter 
inom kommunen. Räddningsnämnden har att besluta om åtgärd. 
 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till skrivelse till berörda 
fastighetsägare där skorstensfejarmästare Mats Olsson nekats tillträde för att 
genomföra en brandskyddskontroll. 

Behandling på dagens sammanträde 
Upprättat förslag till skrivelse diskuteras, samt hur nämnden ska hanterar 
ärendet fortsättningsvis. En sammanställning över de fastigheter som berörs 
kommer att begäras in från skorstensfejarmästare Mats Ohlsson.  

Underlag/beredning 
Räddningsnämndens § 39, 2010-09-14 
_______ 
Beslut skickas för kännedom till: 
Skorstensfejarmästare Mats Ohlsson 
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Rn § 44  

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 2010-09-01—2010-10-31 redovisas 
enligt följande; 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, diarienr:RN2010/8/05 
• Ulvsbergs Gård, 2010-09-08 
• Gylleby Behandlingshem, 2010-09-20 
• Villan Hea (LSS-Åmberg), 2010-09-29 
• LSS-boende Boställvägen, 2010-10-06 
• Timotejvägens Gruppbostad, 2010-10-27 
• Brogårdsgatans Gruppbostad, 2010-10-28 

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

• stf räddningschefens yttrande, 2010-10-01. 

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

• Stf räddningschefens yttrande - Köpmangården, 2010-09-17 
• Stf räddningschefens yttrande - Kalasmakeriet i Gräsmark,  

2010-10-07 

Persontäthet i undervisningslokal – Hannemo kursgård, V:a 
Ämtervik, diarienr:RN2010/42/05 

• Räddningschefens yttrande, 2010-10-15 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/02 
• Lennart Lilliehöök, 500307-0397, Gamla vägen 18, 686 97 Lysvik har 

beviljats tjänstledighet för tiden 2010-11-01--2011-02-01. 
• Linn Sigurdsson, 860527-6289, Åsvägen 3, 686 35 Sunne har beviljats 

studieledighet för tiden 2011-01-01—2011-06-15. 
• Matts Björklund, 561030-6218, Brogårdsgatan 1, 686 35 Sunne, har på 

egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som deltids brandman vid 
räddningsstationen i Sunne from 2010-11-30. 
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Rn § 44 forts. 

• Lars-Erik Dahlström, 481109-6215, Bondevägen 37, 686 31 Sunne har 
på egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som deltids brandman vid 
räddningsstationen i Sunne from 2010-09-23. 

_______ 
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Rn § 45 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under september månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
17 st, varav 3 automatlarm, 3 IVPA-larm, 2 brand i byggnad, 3 trafikolyckor,  
2 utsläpp av farligt ämne, 2 förmodad brand, 2 Annat uppdrag.  
 
Räddningstjänstens verksamhet under oktober månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
15 st, varav 3 automatlarm, 3 IVPA-larm, 4 brand i byggnad, 2 trafikolyckor,  
1 brand ej i byggnad, 1 nödställt djur, 1 annan hjälp till ambulans.  
 
Ny jourbil, diarienr:RN2010/45/03. 
Räddningstjänsten leasar idag en jourbil där avtalet löper ut år 2011, vilket inte 
kommer att förlängas. Räddningstjänsten har begärt in offert, inom befintliga 
avtal, för leasing en ny jourbil. Den jourbil räddningstjänsten i dag har kommer 
att bytas in. 
 
Inventering och information om branddammar i Sunne kommun, 
diarienr:RN2010/41/04. Under 1930, -40 och –50 talet anlades ett stort antal 
branddammar inom Sunne kommun. Många av dessa dammar byggdes i 
samband med eller efter andra världskriget för att kunna nyttjas vid brand-
släckning. Idag finns det modernare teknik och behovet av dammen som 
branddamm är inte längre aktuell för Sunne kommuns räddningstjänst. Sunne 
kommun kommer inte att restaurera eller underhålla dessa branddammar, då 
behovet av att använda dammen för brandsläckning saknas. Dammarna är dock 
mycket viktiga för den biologiska mångfalden och klassas som biotopskyddade 
enligt lag i hela landet. Att en damm är biotopskyddad betyder att man inte får 
fylla igen, dumpa material, dika ur eller förstöra den på annat sätt.  
 
Med anledning av detta har räddningschef Lennart Edvardsson tillsammans 
med kommunens miljöstrateg Kristina Rebane upprättat en skrivelse som under 
oktober månad sänts ut till ett 10-tal personer som idag har en branddamm på 
sin fastighet.  
 
Nyanställningar, diarienr:RN2010/39/02.  
Totalt har det kommit in 11 ansökningar till tjänsten som brandman i Sunne. 
Av dessa kommer 8 st att plockas ut för vidare intervjuer och tester, varav 2 st 
kommer att erbjudas anställning med början 2011-01-01. 
 
Samverkansövning ”FRANK” den 4 oktober 2010, diarienr:RN2010/ 
34/05. Den 4/10 genomfördes samverkansövning ”FRANK”. Totalt deltog ett 
60-tal personer och 30 skademarkörer i övningen. Syftet med övningen var att 
öva samverkan mellan inblandade organisationer. En utvärdering har 
genomförts och ett antal utvecklingsområden har identifierats, och här kommer 
rutiner och arbetssätt att vidareutvecklas. Räddningschefen visar ett bildspel 
från samverkansövningen. 
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Rn § 45 forts. 

 
Avtackning av personal & Julbord.  
Datum för Julbord för räddningstjänstens personal bestämdes till onsdag den 
15 december. Plats och tid meddelas senare. Nämndens politiker bjuds in att 
delta. 
_______ 
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Rn § 46 

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Kommunfullmäktige Kf § 78 – Reglemente 

för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ksau § 219 – Avgångs-

gåvor till förtroende-
valda med kvalificerat 
uppdrag. 

 
Kommunfullmäktige Kf § 86 – Uppföljning av 

kommunens tillgänglig-
hetsplan. 

_______ 
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