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KF § 52 DNR KS 2021/44 435 
KS § 27 

Förslag om att avbryta ansökningsprocess till Alingsås Vårgårda 
Räddningstjänst (AVRF) och förnyat utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Efter genomförd förstudie avseende förutsättningar för bildandet av ett nytt 
räddningstjänstförbund mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner 
beslutade kommunfullmäktige (§ 124/2022-08-22) att ansöka om medlemskap i 
Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF). Beslutet baserades på den 
målbild som presenterades avseende samarbetsformer och process. Under 
processtiden har upplevda förändringar skett, som utifrån ett Herrljungaperspektiv 
uppfattats som att förhållandet har förändrats. Det har bland annat handlat om 
ekonomiska, organisatoriska och operativa frågor. Alingsås och Vårgårdas 
räddningsförbunds presidie har därför aviserats om att Herrljunga kommun kommer 
att avsluta den pågående ansökningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktige § 124/2022-08-22 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF)
avbryts.

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i annat
räddningstjänstförbund.

• Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 april med nytt förslag om ansökan till
räddningstjänstförbund.

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF)

avbryts.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i annat

räddningstjänstförbund.
3. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges

sammanträde den 4 april med nytt förslag om ansökan till
räddningstjänstförbund.

______ 
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Fortsättning KF § 52 
 
I kommunfullmäktige yrkar Emma Blomdahl Wahlberg (C), Anette Rundström (S), 
Charlotta Norén (L) och Ove Severin (KD) bifall till kommunstyrelsen förslag till 
beslut. 

 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ansökningsprocessen till Alingsås Vårgårda Räddningstjänst (AVRF) 
avbryts. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till inträde i annat 
räddningstjänstförbund. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 4 april med nytt förslag om ansökan till 
räddningstjänstförbund. 

_____ 
 

 
 

 

Expedieras till: Alingsås och Vårgårdas räddningsförbund 
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