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2018-03-06

§ 78
Motion om utvärdering av Räddningstjänsten Väst.
KS 2016-418

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Med hänsyn till att det finns omfattande jämförelsematerial på riksnivå föreligger inget
behov av att genomföra någon särskild utredning på sätt som föreslås i motionen för att
kunna följa upp Räddningstjänsten Västs verksamhet.
2 Därmed anse motionen vara behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-28
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Motion om utvärdering av Räddningstjänsten Väst, 2016-10-20
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag
att tillsätta en utredning i syfte att undersöka vad räddningstjänstens nya organisation
inneburit för skyddet mot brand och olyckor i kommunen, samt om nuvarande organisation
är den mest ekonomi- och personaleffektiva utifrån nuvarande uppdrag. Räddningstjänsten
i Falkenbergs kommun bedrivs sedan 2013-01-01 tillsammans med Varbergs kommun i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
Med anledning av motionärens förslag har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en
utredning som åsyftar till att ligga till grund för beslut av motionen i kommunfullmäktige.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har mellan åren 2009-2016 undersökt ett antal parametrar kopplat till
räddningstjänstens verksamhetsområde i samtliga svenska kommuner. Mätningarnas
resultat finns sammanställd i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Då Räddningstjänsten Väst varit verksam i form av kommunalförbund i över fem år delar
kommunstyrelseförvaltningen motionärens intention att det är relevant att utvärdera
verksamheten.
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Forts § 78
Kommunstyrelseförvaltningen konstarerar dock att det finns uppgifter från MSB och SKL
att tillgå inom det område motionären belyser, vilka finns sammanställda i bifogad
tjänsteskrivelse. I undersökningen ställs räddningstjänstverksamheten i Falkenberg i
relation till riket i stort, och även till utvalda jämförelsekommuner.
Mätningen sträcker sig över tid, vilket innebär att det går att utläsa resultat både innan och
efter det att kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst bildades.
Då det finns omfattande jämförelsematerial att tillgå anser kommunstyrelseförvaltningen
att någon vidare utredning över Räddningstjänsten Väst inte behövs, men anser dock att
motionärens intention kan anses vara bemött i och med framtagandet av
jämförelsematerial, varför motionen därför bör anses behandlad.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), att motionen ska bifallas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag mot
Per Svenssons (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Susan Pettersson (MP)

JA
X

NEJ

Avstår

X
X
X
X

Med ett utfall om tre ja-röster mot två nej-röster beslutar arbetsutskottet i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) anmäler avvikande mening mot
beslutet till förmån för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-03-07 och anslaget 2018-03-08.
Utdragsbestyrkande
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