








Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-16 

Diarienummer 
5010-2020-99-9 

§ 16 Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Förbundet har genomfört revidering av dokumenthanteringsplan med tillhörande bilagor för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utifrån uppkommet behov i verksamhet,
förändringar i lagstiftning samt utifrån eget säkerhetsskyddsarbete.

Direktionen har att fatta beslut om antagande av reviderad dokumenthanteringsplan för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt, av förbundet, presenterade ändringar. 
Beslutet föreslås gälla tills dess att en förändring inträffar som föranleder ett nytt 
direktionsbeslut. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att anta reviderad dokumenthanteringsplan för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Beslutet gäller tills dess att en förändring inträffar som föranleder 
ett nytt direktionsbeslut. 

§ 17 Beslut om former för nästa direktionssammanträde.
Monica Hanson, ordförande föreslår för direktionen att fastställa den arbetsordning som
vidtagits inför dagens direktionssammanträde (§12).

1. Ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats
2. Ersättare deltar via Skype, och erhåller därmed arvode

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att fastställa föreslagen arbetsordning för kommande direktions
sammanträden. Teknisk anslutning måste säkerställas. 

§ 18 Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 13/2017 
Ärenden till och med 2020-03-31, nr 83-158. 

Särskild förteckning lämnas över delegationsbeslut fattade i NÄRF med hänsyn till Covid-19. 
Syftet är att ge Direktionen en tydlig och aktuell nulägesbild över verksamhetens vidtagna 
åtgärder i samband med pågående pandemi. Ärenden till och med 2020-04-08, P1-P56. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna. 

. . 

§ 19 Förbundschefens rapport från verksamheten
Hans Därnemyr, förbundschef, lämnade en redogörelse över utryckningsstatistik för perioden
1 jan - 31 mars 2020.

Direktionens beslut 
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten 

§ 20 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades vid mötet.
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