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Remissvar —Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte
kommun. (AU § 175) KS 2016-175
Beslut
Kommunstyrelsen

beslutar enligt arbetsutskottets

Arbetsutskottets
Arbetsutskottet

förslag

föreslår

1 Överlämna

kommunstyrelsen

Räddningstjänsten

kommuns

förslag

besluta

Västs yttrande

till Hylte

kommun

som Falkenbergs

remissvar.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag

2016-05-16

Räddningstjänsten
Handlingsplan

Väst, Tjänsteskrivelse

för skydd mot olyckor

2016-05-02

2016-2018.

Hylte kommun,

2016-04-13

Sammanfattning av ärendet
Falkenberes

kommun

har beretts möjlighet

att yrtra sig över Hylte kommuns

förslag

Handlingsplan för skydd rnot olyckor 2076-2018. Handlingsplanen
arbete med skydd mot olyckor
Ambitionen

med handlingsprogrammet

antalet olyckor

är an beskriva

rör Hylte kommuns
och såkerheten i kommunen

ett långsikrigt

samt antalet skadade på grund av händelser

bor och vistas i Hylte
beskriver

i syfte att öka tryggheten

kommun.

Handlingsprogramrnet

arbete för att minska

i form av olyckor

är ert kommunalt

bland de som

styrdokurnent

arbetet.

Räddningstjänsten

Väst har för Falkenbergs

Räddningstjänsten

Väst har j sitt yttrande

programmets

åtgärdsplan

inte resulterar

kommuns

räkning

ombetts yttra sig.

låtit meddela att arbetet utifrån
i någon direkt påverkan

handlings-

på varken

Räddningstjänsten Västs eller Falkenbergs kommuns arbete. Med det har Räddninestjänsten
Väst
ingenting an erinra mot Hylte kommuns handlingsplan
mot olyckor.

Ekonomi
Förslaget

påverkar

inte kommunens

ekonomi.

Övervägande
Av Räddningstjänsten
mot i förslaget
efterföljande

Västs yttrande

om handlingsplan
konsekvenser

framgår

mot olyckor,

varken påverkar

kommun.

Falkenhergs kornmun
311 80 Falkenbere

Tc1clon vaxel: 0346-88 60 00. F

e-past konlakleenteggifalkenhergge
wrarg Falkenhergae

att det inte föreligger

0346-133 40

eftersom

någonting

handlingsplanens

Räddninestjänstens

att erinra

åteärder och

Väst eller Falkenbergs

som

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
komrnunstyrelsen i Falkenberg
2016-06-07

FALKENBERG
Forts § 184
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga utöver Räddningstjänsten Västs
mening och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Hylte kommun som
Falkenbergs kommuns remissvar.
Vid protokollet

Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-06-08 och anslaget 2016-06-08.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras

till:

Hylte kommun
Räddningstjänsten Väst för kännedom

Falkenbergskommun
311 80 Falkenberp.Telefon vaxel: 0346-8860 00. Fax 0346-13340
e-post.kentakIcenterriffalkenherg.se
NWN
falkenberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum:2016-06-09

RäddnhgsfiänstenVäst
Jens Cnristiansson
Staeschef

Angående remiss på handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2018,
Hylte kommun.
Falkenberds kommun har •nskat beslutsfCrslag
Vast angående ovan ärende.

från RUdaningstjänsten

Räddningstjänstens bedömning
Raddningstjänsten bedemer inte ast des finns någen direkt påverkan på
Råddningstjansten Väst eller Ealkenbergs kommun, därav inget att
erinra.

Enligt delegation

Jens Christlansson

Råddningstjänsten
Väst- Stormhallsvägen
1- 43232Varberg- Org.nr.222000-2964
Tel:010- 2193000- Fax:0340- 15602- rvastriast se - montrvast.se

