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KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-22 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 112 DNR KS 44/2021 435 

Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten 
Herrljunga   

Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd 
eller kommunalförbund. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar för 
att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det 
komplexa samhället. Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd 
eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt någon av ovan 
lösningar än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. 
Herrljunga kommun ingår sedan 2021 i Västra Räddningsregionen (VRR) 
gällande en gemensam ledning av räddningsinsatser och beredskapshållning. 

2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 
35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungsunds och 
Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) kring 
förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i RSG. Sommaren 2022 
genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) en liknande 
genomlysning för att belysa förutsättningarna för bildandet av ett nytt 
räddningstjänstförbund för de tre kommunerna.   

Rapporterna har inneburit en genomlysning av kommunens räddningstjänst. 
Slutsatsen i de både rapporterna är att Herrljunga kommuns räddningstjänst är 
välskött och i god ordning, men med en hög sårbarhet gällande både det 
operativa och förebyggande arbetet på grund av organisationens storlek och 
avsaknad av skalfördelar. Det bedömdes av båda att Herrljunga kommun har 
förutsättningar att ingå i ett räddningstjänstförbund. För Herrljunga kommun så 
är det viktigt att räddningstjänsten fortsätter vara aktiv part i kommunens 
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 
samhällsstörningar och att beredskapen bibehålls på minst dagens nivå gällande 
två stationer inom det geografiska området. 

En skrivelse från Brandmännens riksförbund har översänts via e-post till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inför beslut. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-08-15 
Sammanfattande skrivelse om ärendet daterad 2022-08-10 
Kommunfullmäktige § 116/2022-06-21 
Förstudie ”Förutsättningar för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund mellan 
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner” 2022-07-27 
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Fortsättning KS § 112 
 
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga 
kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10 
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22 
Skrivelse från Brandmännens riksförbund daterad 2022-07-19 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF). 

 
Jacob Brendelius (SD) bifaller ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om 
medlemskap i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
______ 

 
Protokollsanteckning 
Mats Palm (S) inkom med följande protokollsanteckning innan tid för justering:  
 
”Socialdemokraterna anser att all samverkan och allt samarbete måste vila på 
en grund av ömsesidigt förtroende och ärlighet. 
 
Socialdemokraterna i Herrljunga har inte varit otydliga i sina frågeställningar 
rörande en kommande förbundsbildning med nuvarande AVRF. Vårt utgångsläge 
har i stället varit en samverkan med RSG, då vi kommit fram till slutsatsen att en 
sådan samverkan hade givit oss den mest tydliga och långsiktiga situationen 
rörande Räddningstjänst. 
 
Vi ser nu, och reserverar oss inte emot, en kommande process syftande mot en ny 
förbundsbildning med nuvarande AVRF. 
 
Vi kommer aktivt och med målsättning om en väl fungerande förbundsbildning, 
arbeta för hela Herrljungas bästa. 
 
Vi kommer dock att i denna process särskilt beakta våra nuvarande farhågor. 
Vi kommer att framhålla vår syn att en fortsatt anslutning i VRR (Västra 
RäddningsRegionen) är av yttersta vikt. VRR har för Herrljunga fungerat väldigt  
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bra, och är en organisation som idag och långsiktigt motsvarar dagens, och 
troligen kommande, krav från MSB rörande ledningssystem. 
 
Vi kommer också ständigt att verka för en god daglig närvaro av personal vid 
någon av våra båda stationer i Herrljunga. 
 
Med detta sagt, kommer vi inte lämna in någon reservation mot dagens beslut, då 
vi ser att detta menligt kunde skada den goda dialog som krävs för ett gott 
resultat i processen mot ett nytt räddningstjänst-förbund. 
 
 
För Socialdemokraterna i Herrljunga. 
Mats Palm. Gruppledare.” 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF) 
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KS § 110 DNR KS 197/2020 440 
 
Införande av fria resor för seniorer inom Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Flera kommuner i Västra Götaland har valt att erbjuda sina äldre folkbokförda 
invånare ett seniorkort för att kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. 
Kommunen betalar seniorkortet och vissa kommuner tar ut en administrativ 
avgift. En diskussion har pågått även i Herrljunga kommun kring möjligheten att 
införa seniorkort för kollektivtrafikresor. På grund av en osäkerhet kring 
kostnader för seniorkort har det inte varit aktuellt att gå vidare med frågan 
tidigare.  
 
Västtrafiks uppdrag är att erbjuda allmän linjetrafik på tidtabell, men på grund av 
den dåliga ekonomin på linjer i glest befolkade delar av landsbygd med bristande 
underlag så har turtätheten har minskat och linjer dragits in. Den anropstyrda 
trafiken kan i dessa fall vara en möjlighet för landsbygdens boende att nyttja 
kollektivtrafiken på nytt. Det ger också kommuninvånare som bor utanför 
stationsnära områden där det saknas linjetrafik möjlighet att resa med seniorkort. 
I Västtrafiks skrivelse inkommen 2022-06-29 framgår ett tidsbegränsat 
erbjudande som gäller under den period som utredningen pågår. Avtalet kommer 
att sägas upp när kostnaden är fastslagen och nya beslut fattats. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-07-11 
Skrivelse från Västtrafik daterad 2022-06-29 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige godkänner att säkerställa att seniorkortet kan 
användas i den anropsstyrda trafiken. Seniorkortet gäller 75+ dygnet runt 
utan avgift. Med start 2023-03-01. 

• Kommunstyrelsen föreslår att kostnaden tas ur kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för 2023 för att sedan ses över inför budget 2024. 

 
Förslag till kommunstyrelsen:  

• Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Jacob Brendelius (SD) föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 
seniorkortet kan användas i den anropsstyrda trafiken, att det ska gälla för åldern 
65 år och uppåt dygnet runt utan avgift och med start 2023-03-01.  

 
Ove Severin (KD) och Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till 
beslut. 
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Jessica Pehrson (C) föreslår ett tillägg i form av att en utvärdering med analyser 
av användande och kostnader genomförs senast i mars 2025. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Jacob Brendelius (SD) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordförandens förslag. 
 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Ordföranden frågar om Jessica Pehrsons (C) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Seniorkortet godkänns att användas i den anropsstyrda trafiken. 
Seniorkortet gäller 75+ dygnet runt utan avgift, med start 2023-03-01. 

2. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2023 för att 
sedan ses över inför budget 2024. 

3. Utvärdering med analyser av användande och kostnader genomförs senast 
i mars 2025. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
______ 
 
Reservation 
Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget 
förslag. 
 

Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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2022-08-22 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 

Som ny ersättare efter Christina Abrahamsson förslår 
Moderaterna Katarzyna Eklund för resterande tid av 
mandatperioden. 

Gunnar Andersson  

Gruppledare Moderaterna 
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