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§ 110  Motion - Upprätta en utryckningssignal till 
 räddningstjänsten i Mullsjö 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en en motion om att upprätta en utryckningssignal till 
räddningstjänsten i Mullsjö. I motionen står det att för att underlätta 
räddningstjänstens arbete och samtidigt upprätthålla både utryckningspersonalens 
och kommuninvånarnas säkerhet så borde en utryckningssignal placeras utmed 
Falköpingsvägen i Mullsjö. Den ska visa när en utryckning pågår. Ljussignalerna ska 
då visar rött, vilket innebär att passerande måste stanna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2020 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen med medskick att förfrågan görs till Trafikverket.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2020 att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning. Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2020 att ge 
tekniska chefen i uppdrag att utreda motionen i samråd med Trafikverket. 

I december 2019 samtalade teknisk chef och Trafikverket och bland annat frågan 
om räddningstjänstens utfart från Garverigatan till Falköpingsvägen. Enligt 
Trafikverket så innebär det mycket stora kostnader att göra en sådan investering 
men Trafikverket hade i övrigt ingen synpunkt på utryckningssignal på 
Falköpingsvägen. 

Gällande motionen så har samtal skett med chefen för räddningstjänsten i 
Jönköping. Räddningschefen skulle bereda frågan med ansvariga och berörda på 
räddningstjänsten i Mullsjö. I återkopplingen från räddningschefen så har han låtit 
meddela att från räddningstjänstens sida så föreligger det inte ett behov av 
utryckningssignal på Falköpingsvägen i Mullsjö, för att upprätthålla goda resultat i 
insatser och säkerhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 161 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2020 § 168 
Protokoll från tekniska nämnden den 10 september 2020 § 114 
Protokoll från tekniska nämnden den 14 maj 2020 § 75 
Protokoll från kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 75 
Protokoll från kommunfullmäktige den 24 mars 2020 § 37 
Motion – Upprätta en utryckningssignal till Räddningstjänsten i Mullsjö den 10 
mars 2020  
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§ 110 fortsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leontina Aurell (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Joseph Torell (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Leontina Aurells förslag 
till beslut dels kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag vinner. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen.  

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser att lämna 
en skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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