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Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF  
 
Plats och tid Sessionssalen, Trollhättans Stadshus kl.09.00-09.50 
 
Beslutande Monica Hanson (S) Trollhättan Ordförande 

Kjell Nilsson (S) Vänersborg, Vice ordförande 
Ledamöter Pia Fogelberg (M) Trollhättan 
 Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg 
 Roland Björndahl (M) Mellerud 
 
Övriga deltagande Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Almkvist (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare  
 John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare 

 
 Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef 
 Ann Gustavsson, förvaltningsassistent 
  
  
  
  
 
Utses att justera Pia Fogelberg 
  
Justeringens Brandstationen Trollhättan   
plats och tid     
 
Underskrifter Sekreterare  Paragraf 11-17
  Ann Gustavsson 
   
  Ordförande     
   Monica Hanson 
 
  Justerande     
   Pia Fogelberg 
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 

  
Organ:  Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Protokoll från sammanträde:   2022-03-18 
 
Datum då tillkännagivandet publiceras:  2022-04-01 
Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2022-04-22 
 
Förvaring av protokollet:  Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan 
 
 
Underskrift   .................................................................. 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Närvarokontroll/ upprop 
Direktionssammanträdet genomförs som ett fysiskt möte i Sessionssalen, Trollhättans Stadshus.  
Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.  
 
Direktionens beslut 
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.  
 
 
§ 12 Val av justerande 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att välja Pia Fogelberg att justera protokollet. 
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§ 13 Återupptagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och 
beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
 
Direktionen beslutade vid sammanträde 2022-02-24 § 5 att fastställa bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare beslutade 
direktionen att flytta fram beslutspunkt avseende revision och begäran om ansvarsfrihet, detta då 
undertecknad revisionsberättelse inte hade inkommit till NÄRF.  
 
Förtroendevalda revisorer och PWC har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021. 
Undertecknad revisionsberättelse för år 2021 från förtroendevalda revisorer inkom 2022-03-16. 
Undertecknad granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021 från PWC inkom  
2022-03-18 innan direktionssammanträdet förklarades öppnat. Direktionen saknar undertecknad 
granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 men har sedan tidigare tagit del av erhållet utkast.    
 
Direktionen föreslås besluta att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-
kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under 
förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med 
erhållet utkast när denna inkommer från PWC. 
 
Direktionen förde diskussioner kring PWC:s utförande av revisionsuppdrag. Förbundschef föreslår för 
direktionen att besluta att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte. 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte. 
 
Direktionen beslutade att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-
kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under 
förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med 
erhållet utkast när denna inkommer från PWC.
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§ 14 Beslut om åtgärder med anledning av slutrapport; utredning NÄRF-RMB 
 
Vid medlemsråd 2021-03-23 beslutades att uppdra åt direktionen att utreda frågan om utökad 
samverkan/sammanslagning av räddningstjänstförbunden NÄRF och Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän, RMB. 
 
De båda förbundsdirektionerna gav gemensamt uppdrag åt Leif Isberg att för direktionernas räkning 
utreda frågan.  
 
Utredaren har vid direktionssammanträde 2022-02-24 presenterat sitt utredningsresultat. Utredaren 
förordar i första hand en sammanslagning av de båda förbunden, i andra hand en utökad samverkan. 
 
Direktionen föreslås besluta att: 

 
- verka för ett utökat samarbete mellan förbunden  
 
- ge förbundschef i uppdrag att senast 2022-10-01 presentera förslag på områden där samarbete 
kan utökas. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän fattar 
ett likalydande beslut. 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att:  

 
- verka för ett utökat samarbete mellan förbunden  
 
- ge förbundschef i uppdrag att senast 2022-10-01 presentera förslag på områden där samarbete 
kan utökas. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän fattar 
ett likalydande beslut. 
 
Direktionen beslutade att redogörelse för ärendet ska ske vid kommande ägarsamråd. Återkoppling i 
ärendet ska ske vid direktionssammanträde 22 april 2022.  
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§ 15 Beslut om justering av taxor 2022 
Direktionen beslutade vid sammanträde 2022-02-24 § 7 att fastställa Taxor 2022 Tjänster, material 
och utbildning, i enlighet med förslag för nya taxor för utbildning av medlemskommunernas 
personal. Vilket innebar att taxan utgår ifrån en kursavgift per person. 
 
Vid en utrymningsövning kan det vara väldigt många som deltar i en övning, på en kommun eller 
skola. Det blir därav oskäligt dyrt att ha en kursavgift per person för en utrymningsövning. 
 
Förbundet föreslår att återta en fast taxa per tillfälle avseende utrymningsövningar enligt 
nedanstående artiklar; 
 
- Utrymningsövning exkl. rökalstrare kurstid 2 timmar 2 109kr 
- Utrymningsövning inkl. rökalstrare kurstid 2 timmar 2 764 kr 
 
Förslag till nya taxor för utrymningsövningar redovisas i bilaga till ärendet, sid 6. Styrdokument: 
”Taxor 2022 Tjänster, material och utbildning”.   
 
Direktionen föreslås att, enligt förslag i ”Taxor 2022 Tjänster, material och utbildning”, besluta om att 
återinta en fast taxa per tillfälle avseende utrymningsövningar. 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att, enligt förslag i ”Taxor 2022 Tjänster, material och utbildning”, återinta en 
fast taxa per tillfälle avseende utrymningsövningar. 
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§ 16 Beslut om skrivelse avseende i väntan på ambulans (IVPA) 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har genom avtal med Västra Götalandsregionen, 
NU-sjukvården, utfört IVPA-uppdrag för regionens räkning sedan 2016. Innebörden av avtalet är att 
bistå sjukvårdshuvudmannen, med resurser från den kommunala räddningstjänsten, inom 
sjukvårdens ansvarsområde ambulanssjukvård.  
 
Liknande avtal har på delregionsnivå träffats med samtliga räddningstjänster inom Västra Götaland. 
Avtalen för de olika delregionerna har sett olika ut vad det gäller omfattning och ersättning. Räddsam 
VG har ambitionen att de delregionala avtalen för IVPA omvandlas till ett avtal, omfattande hela 
Västra Götaland, där omfattning och ersättning till räddningstjänsterna är lika oavsett var i regionen 
räddningstjänsten är belägen. Inom Räddsam VG är man också av den bestämda åsikten att IVPA-
verksamheten, för räddningstjänsten, ska vara kostnadsneutral och att de skattemedel som 
kommunerna avsätter för räddningstjänst inte ska täcka kostnader inom en annan huvudmans 
ansvarsområde. 
 
Under ett antal år har förhandlingar mellan VG Regionen och representanter från 
räddningstjänsterna (förhandlingsdelegation inom Räddsam VG) genomförts, detta för att upprätta 
ett avtal som är kostnadsneutralt och lika oavsett delregion. Räddsam VG:s förhandlingsdelegation 
har hela tiden under denna process bemötts av ständiga förhalningar och en ovillighet till samsyn 
från VG regionens förhandlare. Med VG regionens nuvarande inställning till avtalsfrågan så bedömer 
Räddsam VG:s förhandlingsdelegation möjligheterna till att komma vidare som utsiktslösa. 
 
Det är inte tillåtet för en kommun, att i den skattefinansierade verksamheten, ta kostnader som en 
annan skattefinansierad verksamhet ska ansvara och bekosta. 
 
Räddningstjänsterna i VG är positiva till IVPA-verksamheten och ser denna som en viktig del för 
säkerheten och trygghet hos tredje man.  
 
Styrgruppen för Räddsam VG har beslutat att arbetsgruppen strandar förhandlingen med VG 
regionen och avser att tillskriva formell skrivelse från Räddsam VG, som samtliga räddningstjänster 
ställer sig bakom, där man avser att säga upp samtliga IVPA-avtal om inte VG regionen medverkar till 
ett kostnadstäckande avtal parterna emellan. 
 
Direktionen föreslås att, ställa sig bakom skrivelse från Räddsam VG enligt ovan. 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att, från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, ställa sig bakom skrivelse 
från Räddsam VG. 
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§ 17 Beslut om reservation av medel för RUHB 
Förbundschef har fattat särskilt inriktningsbeslut utifrån en skärpt säkerhetspolitisk situation i vår 
omvärld. Det särskilda inriktningsbeslutet har för avsikt att förstärka räddningstjänstens förmåga till 
snabb omställning i det fall att regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Tidsram för att upprätt-
hålla en sådan förmåga är i beslutet fastställd till minimum 3 månader. 
 
Beslutet innebär bland annat en inventering av personal och materielbehov. Utifrån inventeringen 
kan det föreligga behov av att säkerställa prioriterad materialanskaffning/ och materialkomplettering 
utifrån ett läge med höjd beredskap. Sådant behov kan föranleda icke budgeterade inköp. 
 
För att skapa ekonomiskt utrymme för trängande behov kopplade till särskilt inriktningsbeslut bör 
medel reserveras.  
 
Direktionen föreslås att, godkänna att medel till ett belopp av 1000 tkr från investeringsbudget för 
2022 reserveras till prioriterad materialanskaffning/och materialkomplettering, att direktions-
ordförande och förbundschef godkänner och signerar inköp fattade utifrån detta beslut. 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att, godkänna att medel till ett belopp av 1000 tkr från investeringsbudget för 
2022 reserveras till prioriterad materialanskaffning/och materialkomplettering. Direktionen 
beslutade att direktionsordförande och förbundschef ska godkänna och signera inköp fattade utifrån 
detta beslut. 
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