Protokoll

Ks 1279/2018

Kommunstyrelsen
Datum:
Tid:
Plats:

2018-11-06
10.00-11.20
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
John Johansson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Roger Andersson (S)
Lennart Bondeson (KD)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Fisun Yavas (S)
Linda Larsson (C)
Närvarande ersättare
Camilla Andersson (S)
Linda Larsson (C)
Marlene Jörhag (KD)
Murad Artin (V)
Emelie Jaxell (M)
Yngve Alkman (L)
Markus Allard (ÖrP)
Övriga
Anne Andersson
Cecilia Lönn Elgstrand
David Larsson
Joakim Sjögren
Renate Larssen

§ 227

Ersätter Linda Smedberg (S).
Ersätter Per-Åke Sörman (C),
§§ 228-231.

§ 227

Kommundirektör
Politisk sekreterare, (V)
Politisk sekreterare, (SD)
Politisk sekreterare, (SD)
Politisk sekreterare, (M)
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Paragraf 227–231

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 6 november 2018

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 november 2018
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§ 227 Svar på remiss från Justitiedepartementet om en
effektivare kommunal räddningstjänst - omedelbar
justering
Ärendenummer: Ks 880/2018
Handläggare: Liselott Bergqvist, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan
och stora samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i
olyckor, varav 100 personer i bränder. Samhällskostnaderna för olyckor uppgår
till cirka 60 miljarder kronor årligen. Av detta utgör kostnader för bränder
ungefär 6 miljarder kronor.
Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som
skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd
av olyckor. Ett av förslagen i utredningen föreslår att kommunerna får en
utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna
genomföra omfattande räddningsinsatser. Utredningen föreslår också att
kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare
övergripande räddningsledning i hela landet. En funktion som är viktigt till
exempel vid omfattande bränder eller andra allvarliga händelser. Den ständigt
bemannade funktionen ska vara placerad på kommunal nivå och varje
kommun ska själv eller tillsammans med andra kommuner ha tillgång till
funktionen. Det föreslås vidare att MSB (myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) ska ges en förtydligande uppgift när det gäller att kunna
tillhandahålla nationella stödresurser. Så som exempel stabs- och ledningsstöd.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Kommunen anser att utredaren belyst problemställningarna och uppdraget
enligt direktiven på ett bra sätt och lämnar förslag på ett flertal nödvändiga
förändringar som kan förbättra förutsättningarna för svensk räddningstjänst.
Då flera räddningstjänster också är remissorgan har kommunen valt att svara
utifrån mer principiellt kommunala perspektiv.
Kommunen är i huvudsak positiv till förslaget och ställer sig bakom det som
helhet. Kommunen lämnar dock några synpunkter.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Förslag till yttrande, 2018-10-12
Remiss – En effektivare kommunal räddningstjänst. Betänkande av 2017 års
räddningstjänstutredning, SOU 2018:54
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 228 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt
Ärendenummer: Ks 1222/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att, på beredningssammanträdet den 6 november, utse
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
för tiden 6 november 2018 - 31 december 2022.
Utskottet har 9 ledamöter och 9 ersättare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt enligt bilaga, för tiden 6 november 2018 - 31
december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt enligt bilaga, för tiden 6 november 2018 - 31 december 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 229 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 1223/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att, på beredningssammanträdet den 6 november, utse
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande
arbete, för tiden 6 november 2018 - 31 december 2022. Utskottet har 7
ledamöter och 3 ersättare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete enligt bilaga, för tiden 6 november 2018 - 31
december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete enligt bilaga, för tiden 6 november 2018 - 31 december
2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 230 Val av ledamöter i Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1226/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att, på beredningssammanträdet den 6 november, utse
ledamöter i Jämställdhetsdelegationen för tiden 6 november 2018 - 31
december 2022. Varje parti som är representerat i Kommunstyrelsen har rätt
till en representant i delegationen.
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen entledigar ledamöterna i nuvarande
Jämställdhetsdelegationen.
2. Kommunstyrelsen utser ledamöter i Jämställdhetsdelegationen enligt bilaga,
för tiden 6 november 2018 - 31 december 2022.

5 (7)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Entlediga ledamöterna i nuvarande Jämställdhetsdelegationen.
2. Utse ledamöter i Jämställdhetsdelegationen enligt bilaga, för tiden 6
november 2018 - 31 december 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 231 Val av ledamöter och ersättare i
Krisledningsutskottet
Ärendenummer: Ks 1244/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att, på beredningssammanträdet den 6 november, utse
ledamöter och ersättare i Krisledningsutskottet, för tiden 6 november 2018- 31
december 2022.
Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 18 januari 2000, § 20, ett
utskott med uppgift att svara för kommunens ledning vid svåra påfrestningar
på samhället, vid särskilda händelser eller i annan krissituation i fredstid samt
att vidta åtgärder och meddela de beslut som den akuta situationen kräver.
Samtidigt inrättades en Krisledningskommitté med uppgift att i krissituationer
svara för behövlig samordning samt erforderlig beredning och verkställighet åt
Kommunstyrelsen samt dess Krisledningsutskott och ordförande.
Utskottet består av fem ledamöter samt nitton ersättare, som utgörs av
Kommunstyrelsens återstående tio ledamöter och samtliga nio ersättare.
Kommunstyrelsens ordförande är utskottets ordförande med en 1:e och en 2:e
vice ordförande vid sin sida. Ersättarna inträder i tjänstgöring med förtur för
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter i respektive parti och i övrigt i den
ordning som gäller för suppleantinträde i styrelser och nämnder enligt
Kommunfullmäktiges beslut härom. Härutöver har ersättare rätt att närvara
endast efter utskottets bestämmande.
Ledamöter i Krisledningskommittén är kommundirektören, tillika ordförande,
den säkerhetsansvarige tjänstemannen, tillika vice ordförande och
informationschefen. Kommittén har möjlighet att till sig adjungera andra
tjänstemän i och utanför kommunens egen organisation.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Krisledningsutskottet enligt
bilaga, för tiden 6 november 2018 - 31 december 2022.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse ledamöter och ersättare i Krisledningsutskottet enligt bilaga, för tiden 6
november 2018 - 31 december 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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