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 SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-12-14 

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 10:00-12:00 Paragrafer 

47 - 53 

 

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, 2010-12-17 

Underskrifter Sekreterare  
  Maria Lundgren

 Ordförande  
  Ingvar Jansson

 Justerande  
  Viviann Carlsson
 

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

Organ Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-12-14
Datum för anslags uppsättande 2010-12-20 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-01-11 

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret
Underskrift   
 Maria Lundgren 
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Rn § 47  

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärende tillkommer under information: 
• Personalärenden 
• Skydds/arbetsmiljöronder 

_______ 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-12-14 

4 (9) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Rn § 48  Diarienr RN2010/48/01 

Sammanträdesdagar för räddningsnämnden 2011 

Räddningsnämndens beslut 
Räddningsnämndens sammanträden börjar kl 13:00, om inte annat anges i 
kallelsen. 
 
Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec 
11 8 8 12 10 14 9 13 11 8 13 

 
Samtliga möten förläggs till räddningstjänsten, Villagatan 13. 
_______ 
Beslut skickas för kännedom till: 
Kommunstyrelsen 
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Rn § 49 Diarienr RN2010/47/03 

Prislista för räddningstjänstens verksamhet 2011 

Räddningsnämndens beslut 
1. Räddningstjänstens förslag till prislista för 2011 fastställs. 
2. Prislistan gäller fr o m 2011-01-01. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett räddningsnämnden delegation att för varje 
kalenderår justera räddningstjänstens prislista med en procentsats som 
motsvarar de senaste tolv månadernas senaste förändring i konsumentprisindex 
fram till den 1 oktober föregående år. 

Sammanfattning 
KPI visar på 1,5% (oktober 2010 jämfört med oktober 2009), detta betyder 
egentligen att priserna skall höjas med 1,5% för kommande år, men eftersom  
räddningsnämnden fattade ett beslut i december 2009 om oförändrade priser 
inför år 2009, trots att KPI låg på –1,5% och att priserna då borde ha sänkts, 
skall hänsyn till detta tas i årets revidering. Årets höjning skall räknas ner med 
den sänkning som borde gjorts 2009.  
 
Med anledning av detta föreslår räddningstjänsten att priserna förblir 
oförändrade och att prislistan fastställs att gälla fr o m 2011-01-01.  

Underlag/beredning 
Räddningstjänstens förslag till prislista för år 2011 
_______ 
 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-12-14 

6 (9) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Rn § 50 Diarienr RN2010/5/03 

Budgetuppföljning t o m november månad 

Räddningsnämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Redovisningen av det ekonomiska utfallet t o m november månad (riktpunkt 
91,63%) 
 
Nettoförbrukning, tkr %-förbrukning 
          7 992          87 
_______ 
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Rn § 51 

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 2010-11-01—2010-11-30 redovisas 
enligt följande; 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, diarienr:RN2010/11/05 
• Miller Graphics AB – Brårud 1:103, 2010-11-05 

Annan tillsyn Play Palace, diarienr:RN2010/51/05 
• Räddningschefens yttrande, 2010-11-25 

Personalärenden, diarienr:RN2010/2/02 
• Sören Persson, 690214-6379, Klövervägen 31, 686 31 Sunne, har på 

egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som deltidsbrandman vid 
räddningsstationen i Sunne from 2010-11-08. 

_______ 
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Rn § 52 

Informationsärenden 
 
Räddningstjänstens verksamhet under november månad 2010, 
diarienr:RN2010/10/05. Det totala antalet insatser under perioden uppgår till  
15 st, varav 7 brand i byggnad, 1 bilbrand, 1 IVPA-larm, 4 trafikolyckor,  
1 Annat/Undersökning nödställt djur, 1 annan/Vattenskada.  
 
Utredning av ny förvaltningsorganisation, diarienr:RN2009/21/01. 
Under hösten har Ingemar Robertsson anställt som projektledare för att utreda 
frågan. Kommunens chefer, ledare och fackliga representanter har i samband 
med sk. HUS-dagar och olika utbildningar informerats i ärendet. Ett förslag till 
tänkbar förvaltningsorganisation redovisades i kommunfullmäktige den 29 
november. Förslaget till ny organisation ska nu skickas ut på remiss till 
samtliga verksamheter och politiska organisationer. Remissvaren ska vara 
inkomna senast 2011-01-31. Därefter ska MBL-förhandlingar hållas och beslut 
fattas av kommunfullmäktige. Tänkbar start för den nya organisationen är 
2012-01-01. 
 
Personalärenden, diarienr:RN2010/39/02.  
3 personer har efter genomförda intervjuer, fysiska tester samt yrkesrelaterade 
prov erbjudits anställning vid räddningstjänsten i Sunne. Anställningen gäller  
fr o m 2011-01-10. 
 
Skydds/arbetsmiljöronder  
Räddningschefen informerar om att skyddsronder har gjorts på alla 3 stationer 
och att man jobbar vidare med de fel och brister som upptäcktes. 
_______ 
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Rn § 53 

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Kommunfullmäktige Kf § 11 – Uppgifter 

enligt lag om brand-
farliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011). 

 
Kommunfullmäktige Kf § 14 – Val av 

revisorer för kommun- 
förvaltningen. 

_______ 
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