MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Johan
Fahlen (S), Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S), Gunnel
Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare

Stina Isaksson (SD)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Johan Fahlén (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§84

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Johan Fahlén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-04-10

Datum för anslags
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Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Erbjudande om bandvagn
(2018 KS0151)
Beslut

Ärendet återremitteras för att tydliggöra:
- information om brandvagn, typ årsmodell och skick inkl. bilder
- driftkostnader på längre sikt
- kostnader för utbildning av brandmän
- vilken ny typ av funktion tillför bandvagnen räddningstjänsten
Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten i Halmstad har lämnat ett erbjudande till räddningstjänsten Hylte om att
förvalta över en av deras två bandvagnar. Erbjudandet innebär att räddningstjänsten i Hylte
får stå för en årlig drift- och underhållskostnad på ca 5000 kr, kostnaden beräknas inrymmas i
ordinarie driftbudget. Kostnaden är en genomsnittkostnad som är framräknad av
räddningstjänsten Halmstad på de senaste fem åren. Dessutom tillkommer en engångkostnad
på ca 25 000kr på för ett begagnat maskinflak för att transportera bandvagnen.
Räddningstjänsten Halmstad är fortsatt ägare av bandvagnen.
I dagsläget förfogar inte räddningstjänsten i Hylte över en bandvagn och erbjudandet innebär
att räddningstjänsten snabbare kan undsätta allmänheten vid olika tillbud som exempel
snöoväder, skogsbrand och undsätta skadade i oframkomlig terräng.
Handlingar i ärendet




§115 KSAU Erbjudande om bandvagn
Erbjudande bandvagn

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M)
och Johan Edenholm (KV) yrkar: Ärendet återremitteras för att tydliggöra:
- information om brandvagn, typ årsmodell och skick inkl. bilder
- driftkostnader på längre sikt
- kostnader för utbildning av brandmän
- vilken ny typ av funktion tillför bandvagnen räddningstjänsten

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
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