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Plats och tid Asa Herrgård, Asa, Växjö kommun , kl. 13:00-13:15 

Beslutande  

Ledamöter 

 

Pia Rönn Johansson (V), Ordförande 

Torbjörn Svensson (S), 1:e vice ordförande 

Marie-Louise Gustafsson (S) 

Iréne Bladh (M) 

Anders Håkansson (SD) 

Mikael Lindberg (C) 

  

 

Övriga närvarande 

Ersättare 

 

Ricardo Chavez  (KD) 

Helene Andersson (C) 

Oskar Andersson (SD) 

Peter Johansson (S) 

 

Tjänstepersoner 

 

Roger Petersson, förbundschef 

Åsa Andersson, tf. avdelningschef 

Hans Fransson, avdelningschef 

Martin Torudd, avdelningschef 

Lars Olsén, controller 

Fredrik Pettersson, sekreterare 

 

 

Övriga 

 

Martin Fransson, gruppledare sekretariat, KLF 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 

namnunderskrifter 

 

Sekreterare Fredrik Pettersson 

Ordförande Pia Rönn Johansson (V) 

Justerare Torbjörn Svensson (S) 
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§ 1 Dnr 858 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Pia Rön Johansson (V) öppnar sammanträdet. 
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§ 2 Dnr 859 

 

Justering av protokoll 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen utser Torbjörn Svensson (S) till att justera dagens protokoll 

 

Bakgrund 

Direktionen ska bestämma vem som ska justera dagens protokoll jämte 

ordförande.    
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§ 3 Dnr 866 

 

Godkännande av dagordning 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

Bakgrund 

Direktionen ska bestämma om den föreslagna dagordningen ska godkännas 

eller om tillägg/ändringar ska göras.    
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§ 4 Dnr 2023-00005 

 

Val av ordförande och vice ordförande i direktionen för 

mandatperioden 2023-2026 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen utse Pia Rönn Johansson (V) till ordförande och Torbjörn 

Svensson (S) till vice ordförande för direktionen för mandatperioden 2023-

2026. 

 

Bakgrund 

Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar har att beslutat vilka 

ledamöter och ersättare som bildar Direktionen för Värends 

räddningstjänstförbund under mandatperioden 2023-2026. 

 

Pia Rönn Johansson (V) förslås av Växjö kommun till ordförande och Alvesta 

kommun föreslår Torbjörn Svensson (S) till vice ordförande.    
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§ 5 Dnr 2023-00004 

 

Digital justering av protokoll 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen beslutar att protokollen från och med 2023-01-20 justeras 

digitalt. 

 

Bakgrund 

I syfte att ytterligare digitalisera ärendehanteringsprocessen i förbundet 

föreslås att direktionens protokoll ska signeras (justeras) digitalt. 

 

Kommunfullmäktige i Växjö beslutade i november 2020 att digital signering 

(justering) av protokoll från och med 2021-01-01. Kommunfullmäktige 

överlåter till kommunstyrelsen som arkivmyndighet att intyga den digitala 

signaturens äkthet samt besluta om arkivering av digitala signaturer. 

 

Kommunstyrelsen i sin tur godkände år 2020 den systemberoende metoden 

för e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut och intygar de 

elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet Ciceron vid 

signeringstillfället. Därmed intygar kommunstyrelsen även de elektroniska 

underskrifternas giltighet över tid i ärendehanteringssystemen Ciceron och 

Castor samt i kommunens e-arkiv. 

 

Värends räddningstjänst har avtalat med Växjö kommunstyrelse att fungera 

som arkivmyndighet för förbundet.    

 

Beslutsunderlag 

-Kommunfullmäktige § 257/2020. 

-Kommunstyrelsen § 465/2020. 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 

Kommunarkivet 
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§ 6 Dnr 860 

 

Redovisning av protokoll från föregående sammanträde 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen noterar protokollet från föregående sammanträde. 

 

Bakgrund 

Direktionen har som stående punkt på sina sammanträden att få föregående 

sammanträdes protokoll utskickat för kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll direktionen 2022-12-08. 



  
Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Värends 
räddningstjänstförbund 
2023-01-20 

 

   

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   10 (15) 

 

§ 7 Dnr 2023-00006 

 

Verksamhetsplan och budget för 2023 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen noterar informationen om den beslutade verksamhetsplanen 

och budgeten för 2023 (med inriktning 2024-2025).   

 

Bakgrund 

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen upprätta en årlig budget 

med plan för de två kommande åren. Direktionen fattade beslut om 

verksamhetsplan och budget för 2023 vid sitt sammanträde den 8 december 

2022. 

 

Beslutsunderlag 

-Verksamhetsplan och budget 2023 för Värends Räddningstjänst. 
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§ 8 Dnr 2023-00007 

 

Ekonomisk rapport 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen noterar den ekonomiska rapporten till och med 30 november 

2022, inklusive prognos för helåret 2022.   

 

Bakgrund 

En ekonomisk rapport för förbundet till och med 30 november 2022 

presenteras för direktionen.  

 

Beslutsunderlag 

-Ekonomisk rapport till och med 30 november 2022. 
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§ 9 Dnr 2023-00008 

 

Sammanträdestider 2023 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen fastställer sammanträdestiderna för 2023 enligt till ärendet 

bilagt förslag. 

 

Bakgrund 

Direktionen ska besluta om sina sammanträdestider för 2023. Förslaget har 

tagits fram av presidiet.    

 

Beslutsunderlag 

-Förslag till sammanträdestider 2023 för direktionen. 

 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare 

Förbundschefen 

Ledningsgruppen 

Ekonom 
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§ 10 Dnr 2023-00001 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen noterar redovisningen. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska en förteckning över de beslut 

som fattats på delegation från direktionen redovisas vid nästkommande 

sammanträde.   

 

Beslutsunderlag 

Till ärendet biläggs en förteckning över de ärenden där ett beslut fattats på 

delegation sedan föregående sammanträde. 
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§ 11 Dnr 2023-00002 

 

Information från förbundschefen 

Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds beslut 

Direktionen noterar att förbundschefen lämnat information under 

introduktionsdagarna för den nya direktionen. 

 

Bakgrund 

Förbundschefen lämnar vid sammanträdena information till direktionen om 

aktuella ärenden.     
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§ 12 Dnr 2023-00003 

 

Ledamöterna informerar/frågar 

Peter Johansson (S) frågar om inbjudningar till invigningen av den nya 

brandstationen i Vislanda den 3 mars. Roger Petersson, förbundschef, svarar 

om vilka som bjudits in samt att pressmeddelande om invigningen kommer 

skickas ut. 
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