
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen 

ANSLAG/BEVIS 

Direkt justerad paragraf § 92. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Anslaget sätts upp: 2022-04-20 
Anslaget tas ned: 2022-05-12 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift 
Linda Andersson 

Datum och tid: onsdag 20 april 2022, kl. 13:00- 16:25 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 

Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 

Utses att justera: Ulla Börjesson (S)             

Justeringsplats och tid:   Furåsen 20 april kl.16:30 Paragraf § 92 

Underskrifter 

Ordförande: 
Ann Blomberg (C) 

Justerare: 
Ulla Börjesson (S)         

Sekreterare: 
Linda Andersson 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Ann Blomberg (C) ordförande 
Louise Blom (C) 
Faraah Mohamud (C), tjänstgörande ersättare för Sandra Hallberg (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjänstgörande ersättare för Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M), tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M)  
Natalie Wallin (SD) tjänstgörande ersättare för Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L) 

Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 75  Dnr 2022/51 
Föredragning av förslag till svar på Begäran om yttrande om 
handlingsprogram Norra älvsborgs räddningstjänstförbund inför 
beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen överlämnar förslag på remiss avseende handlingsprogram 
för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt yttrande 2022-04-01. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har arbetat fram ett 
reviderat handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 
Handlingsprogrammet har reviderats med bakgrund av lagändring enligt 
LSO samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst  
(MSBFS 2021: 1).  
Förändringarna i det reviderade handlingsprogrammet är framför allt av 
strukturell karaktär.  
Bestämmelserna i LSO syftar till att ge människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden.  
 
Kommunstyrelsen ser positivt på det framtagna handlingsprogrammet men 
vill föreslå reviderat text i beskrivningen kring trygghetsskapande åtgärder. 
Färgelanda kommun skulle gärna se exempel från varje medlemskommun i 
handlingsprogrammet.  
Sidan 20 - Trygghetsskapande åtgärder  
NÄRF verkar i vissa medlemskommuners samverkansgrupper för 
trygghetsskapande åtgärder. Detta sker genom att svara på inkomna  
.frågeställningar gällande brandskydd samt rundvandringar i områden.  
Vidare deltar förbundet i projektet människan bakom uniformen samt så 
kallad blåljusfika inom skolor i vissa medlemskommuner. Aktiviteterna 
syftar till att öka den upplevda tryggheten i medlemskommunerna - vad 
menas med vissa medlemskommuner?  
I övrigt behöver två tabeller i handlingsprogrammet uppdateras då 
information saknas eller inte riktigt stämmer. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

• På sida 25 i tabell 8, insatstid är insatstiden till Stigen längre än till övriga 
delar i kommunen. Då körtiden till Stigen inte är längre bör detta revideras. 
 
• På sida 37 i tabell 12 Anspänningstid samt insatstid för olika 
ledningsnivåer, saknas Högsäter i tabellen och bör läggas till. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag 2022-04-11 § 43 
Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare, 2022-04-0 I Handlingsprogram 
NÄRF, dnr 5070-2022-22  
Remiss handlingsprogram NÄRF 2022-03-02  
 
Beslutet skickas till  
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
Säkerhetssamordnare 
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