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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7  

Organisatorisk tillhörighet för Räddningstjänsten i 
Svedala kommun 

Dnr 2017-000014  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet i sin helhet överförs till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
I nuvarande organisation är kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd, är den 
nämnd som anställer Räddningschef samt har ansvar för räddningstjänstens 
budget. Organisatorisk tillhör dock verksamheten och dess övriga medarbetare 
Miljö- och Teknik och därmed åvilar arbetsmiljöansvaret för verksamhet på 
teknisk nämnd.  

För att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet krävs att budget är kopplat till insatser 
vilket det inte är gällande Räddningstjänsten organisation. 

HR-chefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.  

HR-chefen är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av HR-chef, daterad 2017-01-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott § 39, 2016-12-14 
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Organisatorisk tillhörighet för Räddningstjänsten i 
Svedala kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet i sin helhet överförs till 

kommunstyrelsen (protokoll daterat 2016-12-14 § 39), se bilaga.    

Sammanfattning av ärende 

I nuvarande organisation är kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd, är den 

nämnd som anställer Räddningschef samt har ansvar för räddningstjänstens 

budget. Organisatorisk tillhör dock verksamheten och dess övriga 

medarbetare Miljö- och Teknik och därmed åvilar arbetsmiljöansvaret för 

verksamhet på teknisk nämnd. För att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet krävs 

att budget är kopplat till insatser vilket det inte är gällande 

Räddningstjänsten organisation.    

Skälen för beslut  

”Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för 

kommun och landsting som arbetsgivare. (Även styrelsen är en nämnd.) Som 

politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Du 

som är nämndpolitiker är i normalfallet den som ska se till att 

arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Merparten av 

arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga 

arbetet fattar de beslut efter kommunal delegation från nämnden. 

Nämnden – har dessa uppgifter  

På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med 

arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön • Verkställa fullmäktiges 

beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram • Se till att 

förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet • Se till 

att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 

för att kunna driva arbetsmiljöarbetet • Ge förvaltningschefen rätt att fördela 

uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas ute på 

arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens följer med • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms 

vid förändringar • Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas 

genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget • Se till 

att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna 

Text är hämtad från arbetsmiljöverkets skrift ”Så kan du som politiker 

hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete – ett bra verktyg för 

politiskt valda i kommun och landsting”.  




