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Revidering av räddningsnämndens 
sammanträdestider 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att sammanträdet med räddningsnämnden den 19 oktober flyttas till den 2 
november, 

2. att sammanträdet med räddningsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 
flyttas till den 26 oktober, 

3. att de internkontrollmoment som enligt internkontrollplanen skulle 
rapporteras till nämnden den 19 oktober istället rapporteras till nämnden den 
2 november, samt 

4. att den återrapportering av arbetet med att säkerställa de geografiska 
gränserna som enligt beslut den 27 april skulle rapporteras till nämnden den 
19 oktober istället rapporteras till nämnden den 2 november. 

Ärendet 
För att kunna behandla räddningsnämndens yttrande om förslaget till Mål och budget 
behöver nämnden sammanträda under remissperioden 25 oktober – 7 november, i 
linje med kommunstyrelsens reviderade tidsplan för Mål- och budgetprocessen 2022. 
 
I dagsläget har räddningsnämnden inget sammanträde planerat under 
remissperioden. Därför föreslås att sammanträdet den 19 oktober flyttas till den 2 
november. Som en följd av detta föreslås även att arbetsutskottets sammanträde den 
12 oktober flyttas till den 26 oktober.  

Beredning 

Ärendet har beretts av nämndsekreterare i samråd med brandchef och 
räddningsnämndens ordförande.  
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Handläggare:  
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Föredragning 

Kommunstyrelsen fattade den 11 maj beslut om att revidera tidsplanen för Mål- och 
budgetprocessen 2022 (KSN-2021-03127, Justerat planeringsdirektiv 2022). Den nya 
tidsplanen innebär att remissperioden för nämndyttrande sträcker sig mellan den 25 
oktober och den 7 november.  

I dagsläget har räddningsnämnden inget sammanträde planerat under 
remissperioden. Därför föreslås att sammanträdet den 19 oktober flyttas till den 2 
november. Som en följd av detta föreslås även att arbetsutskottets sammanträde den 
12 oktober flyttas till den 26 oktober.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreliggande förslag medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 

 

Brandförsvaret 

 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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