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Alingsås och Vårgårda 
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Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Alingsås brandstation, kl. 09:00-
10:30

Paragrafer §§8-12

Beslutande Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Bengt Hilmersson (C) (vice ordförande)
Pär-Göran Björkman (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Per Palm (L)
Valter Samuelsson (MP)
Tony Willner (S)
Tommy Leandersson (S)
Kenneth Max (M)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Karin Johansson (S)
Simon Waern (S)
Lennart Larsson (S)
Daniel Dalén (KD)

Övriga deltagare Börje Lindgren  (förbundsdirektör)
Anci Eyoum  (kommunsekreterare)
Susanne Wye Bengtsson  (administrativ chef)
Jonas Kälström  (operativ chef)
Johan Lindström  (samhällsskyddschef)

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats 
och tid

Sekreterare ......................................................................................................
Anci Eyoum

Ordförande ................................................……………………………………….
Daniel Filipsson (M)

Justerande ................................................……………………………………….
Bengt Hilmersson (C)
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum 2018-04-20
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-25 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Rådhuset, Alingsås kommun

Underskrift .................................................
Anci Eyoum
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§ 8 Information
§ 9 Budget 2019 och ramar 2020-2021
§ 10 Utkvittering av likvida medel

§ 11 Handlingsprogram 2019-2022 för förebyggande åtgärder samt 
räddningstjänst

§ 12 Anmälningsärenden
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§ 8

Information

A/  Avdelningen operativ verksamhet
     -många trafikolyckor
     -lägenhetsbrand
    -prova på dag i Sollebrunn 21 april
 
B/  Avdelningen samhällsskydd
    -civil insatsperson (CIP) pågående utbildning för grannsamverkansgruppen Hemsjö
    -övning med krisledningsstaben inför Gothia Cup-
    -samverkan med samhällsbyggnadskontoret, plan och bygg
    -Alingsås lasarett
 
C/   Göteborgsregionen gränslös räddningstjänst, steg 1
      -gemensam ledningscentral
 
D/   Ledningskonferenser
      -Vara och Göteborg i maj
                                                 
E/    Brandvattenstrategi
 
F/    Utveckling civilt försvar
       -totalförsvar: militärt och civilt försvar
       -fredstid för förberedelse inför eventuellt krig
       -civilt försvar ska bygga på ordinarie krisberedskap
       -bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig
       -kommunen har ett ansvar för utveckling av totalförsvaret lokalt
       -statlig broschyr skickas ut i juni: Om krisen eller kriget kommer
 
G/   Förstudien ny brandstation i Alingsås
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§ 9  2018.013 AVRF  

Budget 2019 och ramar 2020-2021 

Ärendebeskrivning
 
Förslag till budget 2019 och ramar 2020 - 2021 har upprättats för Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund. Den ekonomiska budgetramen för förbundets verksamhet har under 
2019 räknats upp med 2,8 %.
 
Ramökningen för verksamheten blir 3,4 % för 2020 och 3,1 % för 2021.  
 
Förslaget utgår från fastställd förbundsordning och det Handlingsprogram till skydd mot 
olyckor som idag ligger till grund för verksamheten.

Beslut
Direktionens beslut:
Budget 2019 och ramar 2020 – 2021 Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
godkänns

Expedieras till 
Medlemskommunerna
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§ 10  2018.011 AVRF  

Utkvittering av likvida medel 

Ärendebeskrivning
 
Enligt administrativt avtal skall Alingsås kommun utföra ekonomiadministrativt arbete för 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Frågor inom en och samma kommunala 
organisation, hanteras genom delegation, hanteras därmed genom fullmakt.
 
Förbundsdirektionen fattade den 26 februari 2009, § 22 beslut om utkvittering av likvida 
medel, på grund av ändring av tjänstebeteckningar på kommunledningskontoret behöver 
förbundsdirektionen ta ett nytt beslut i ärendet.

Beslut
Direktionens beslut:
Direktionen beslutar om att utkvittering av i bank innestående medel även som checkar och 
medel på räddningstjänstförbundets samtliga bankgirokonton skall verkställas av 
ekonomichef Susanne Wirdemo eller av redovisningschef Ruth Wijnveen eller av 
koncernredovisningschef Peter Öfverström med kontrasignation av redovisningsekonom 
Bärbel Drees, redovisningsekonom Helene Svedberg, förvaltningsekonom Christofer Sahlin 
eller finansekonom Simon Lindau.

Expedieras till 
Alingsås kommun ekonomiavdelning
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§ 11  2018.012 AVRF  

Handlingsprogram 2019-2022 för förebyggande åtgärder samt 
räddningstjänst 

Ärendebeskrivning
 
Lagen om skydd mot olyckor anger att det i varje kommun skall finnas ett handlingsprogram 
för förebyggande åtgärder samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet är direktionens 
styrdokument för verksamheten.
 
Handlingsprogrammet skall antas av direktionen och gälla för kommande mandatperiod. För 
att kommande direktion ska vara den som beslutar om handlingsprogrammet föreslås det att 
senarelägga framtagandet av programmet till våren 2019.

Beslut
Direktionens beslut:
Förslag om att arbetet med Handlingsprogram 2019 – 2022 startar under våren 2019 
godkänns.
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§ 12

Anmälningsärenden

 
A/ Årsbokslut 2017 samt revisonsberättelse, revisionsrapport
B/ Granskning av tillsyns- och remissarbete, revisionsrapport
C/ Grundläggande årlig granskning, revisionsrapport
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