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Kommunstyrelserna i Höör och Hörby

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby
kommun och Höörs kommun i
räddningstjänstfrågor
Hörby kommun och Höörs kommun vill fördjupa sin samverkan i räddningstjänstfrågor genom
att lägga verksamheten i en förvaltningsorganisation med Höörs kommun som värdkommun.
Verksamheten ska politiskt styras av en gemensam nämnd.
Syftet med ett utökat samarbetet mellan Hörby och Höörs räddningstjänst är att öka den
gemensamma förmågan inom kommunerna att hantera både dagens men även framtidens
olyckor effektivare som kan drabba kommuninvånarna, samt att säkerhetsställa en robust
organisation.
Det finns flera motiv till att sammanföra verksamheterna:


Ökade krav och förväntningar på räddningstjänstens verksamhet. Idag ställs högre krav på
att kommunerna har en aktiv krisberedskap. Räddningstjänstens innehar en viktigare roll i
kommunens övergripande proaktiva arbete mot kriser i samhället.



Säkerställa en samsyn av gemensamma risker och insatsförmåga inom kommunerna. Kunna
gemensamt planera för det som inte får hända. Etablera tydligare politisk styrning. Genom
att sammanföra verksamheten till en nämnd förtydligas det politiska ledarskapet.



Öka räddningstjänstens integritet: Räddningstjänsten har myndighetsutövning och kan ge
förelägganden, även gentemot kommunen t ex vid en brandtillsyn fastigheter. Idag är
räddningstjänsten placerad under kommunstyrelsen och tekniska nämnden vilka båda
hanterar fastighetsfrågor vilket kan leda till att integriteten kan vara svår.



En tydligare, effektivare och robustare organisation. Ett effektivare utnyttjande av
gemensamma resurser mellan Hörby och Höörs räddningstjänster, att kunna dra nytta av
det som görs i den ena kommunen eller genom att fördela arbetsuppgifter för att
underlätta och minska dubbelarbetet som det innebär med två olika verksamheter, olika
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politiska styrningar eller olika redovisningssystem. Ett annat motiv är också att underlätta
framtida rekryteringar.
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