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 Till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
Val av interimsdirektion för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att valda ledamöter i nuvarande direktion representerar Tingsryds 
kommun i interimsdirektion för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg under 
ombildande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 §164 om en avsiktsförklaring att Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg drivs vidare med Lessebo kommun och Tingsryds kommun 
som medlemskommuner från och med 1 januari 2019. Beslutet fattades mot bakgrund av att 
Uppvidinge kommun beslutat om utträde ur kommunalförbundet. 
 
Utredningar om driften av förbundet med två kommuner pågår och det kommer att krävas en del 
beslut i förbundet under hösten utifrån nya förutsättningar som inte kan tas av nuvarande direkt-
ionen, eftersom den även innefattar Uppvidinge kommun. 
 
Föreslås att Tingsryds representanter i den nuvarande direktionen även utgör Tingsryds repre-
sentanter i den interimsdirektion som ska arbeta med ombildningen av förbundet. Lessebo 
kommun har fattat ett motsvarande beslut. 
 
Valda ledamöter för Tingsryds kommun i den nuvarande direktionen är: 
 
Ordinarie: Mikael Jeansson, Marie-Louise Hilmersson, Birgitta Söderlind-Hörberg 
Ersättare: Barbro Svensson, Björn Elmqvist, Per-Axel Persson 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-06-18 §164 Avsiktsförklaring Räddningstjänsten Östra Kronoberg (bilaga 1) 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Lessebo kommun 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2018/121-17

Val av interimsdirektion för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att valda ledamöter i nuvarande direktion 
representerar Lessebo kommun i interimsdirektionen för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg under 
bildande.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen och därmed driva vidare Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg med Lessebo kommun och 
Tingsryds kommun från och med 1 januari 2019. Under 
våren/sommaren pågår utredningar om driften av förbundet med två 
kommuner. Det kommer att krävas en del beslut under hösten utifrån 
nya förutsättningar som inte kan tas av nuvarande direktion som även 
innefattar Uppvidinge kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-14 § 106

Beslutsexpediering
Tingsryds kommun




