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Plats och tid
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Övriga närvarande

Jill Jingbrant, förbundsdirektör
Stefan Bengtsson, t f räddningschef
Ann Larsson, administrativ chef
Andreas Leandersson, områdeschef
Susanne Kling, sekreterare
Per Sandqvist, BRF
Fredrik Iwanson, Ledarna
Peder Liljeroth, SACO

Utses att justera

Tord Andersson

Underskrifter

Sekreterare: ...............................................................
Susanne Kling

Mark

Ordförande: ................................................................
Ulf Sjösten
Justerande: .................................................................
Tord Andersson
Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-01-27
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§1
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§2
Val av justerare
Tord Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§3
Delegationsärenden - rapportering
Delegationsärenden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna.
§4
Beslutsrutin vid förändrad operativ beredskap (Dnr. 2017-000057)
Räddningstjänstförbundets operativa utryckningsberedskap kan tillfälligt minskas vid
särskilda tillfällen enligt SÄRF:s handlingsprogram gällande 2016-2019.
I handlingsprogrammet anges att det är tjänstgörande Räddningschef i beredskap (RCB) som
kan fatta beslut om temporär minskning i den operativa beredskapen.
För att tydliggöra det operativa helhetsansvaret föreslås att Räddningschefen, efter
genomförd och dokumenterad hot- och riskbedömning, ska fatta beslut om en temporär
minskning av räddningsstyrkorna. Räddningschefen kan även fatta beslut om en temporär
höjning om den anses påkallad efter i förväg genomförd hot- och riskbedömning.
I Räddningschefens utevaro fattas beslutet om minskad och ökad räddningsstyrka av
tjänstgörande RCB efter dialog med Förbundsdirektören.
Varje enskilt beslut ska, efter utförd samt dokumenterad hot- och riskbedömning, ske i
dialog med tjänstgörande RCB. Återställning till föreskriven beredskapsnivå ska ske
skyndsamt, d v s så snart personalförhållanden tillåter alternativt inte längre är påkallad.
Direktionen beslutar enhälligt
att

handlingsprogrammet tillämpas enligt ovan
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§5
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
Borås stad har inrättat en organisation som arbetar övergripande med säkerhets- och
trygghetsfrågor, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).
Direktionen beslutar enhälligt
att

verksamhetschefen Peder Englund inbjuds till direktionens nästa sammanträde för
att informera om verksamheten.

§6
Information från verksamheten/förbundsdirektör/räddningschef
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas några större
genomföranden:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

IVPA: Förbundsdirektören kommer att träffa representanter från Västra Götalandsregionen
den 28 februari och presidiet kommer att träffa Södra Älvsborgs sjukhus presidie den 9 mars.
Räddningschefen redovisar statistik med jämförelse 2015 och 2016. Statistiken ska bearbetas
ytterligare och brytas ner per station.
SÄRF:s översyn av organisationen för krisberedskapsfrågorna har lett fram till två förslag som
har redovisats för kommuncheferna.
SÄRF har träffat medlemskommunernas ekonomichefer och fått en första indikation om hur
budget 2018 kan beräknas. Kommunerna har påmints om att ta ställning till SÄRF:s önskemål
om att utbildningsinsatser ska finansieras via förbundsbidraget.
Nytt centralt avtal gäller fr. o m 2017-05-01 för brandmän i beredskap (RIB). Avtalet har
föranlett diskussioner i landet och även inom SÄRF. Brandmännens riksförbund (BRF) och
SÄRF har lokalt inlett dialog. Räddsam VG, där flertalet räddningstjänster i Västra Götaland
ingår, har diskuterat situationen och har i gemensam skrivelse kallat Sveriges kommuner och
landsting (SKL) samt Pacta till möte.
I den rekrytering som nu pågår för brandman/RIB finns 16 tänkbara sökande som nu tas
vidare för anställningstester. Informationen via Facebook i kombination med lokala
informationssatsningar har slagit ganska väl ut.
En ny rekryteringsfilm förbereds som ska spegla SÄRF:s förebyggande arbete och kommer att
användas bl. a för information till brandingenjörer.
Möte med SÄRF:s ägarråd genomförs den 7 april. Då kommer bl. a frågor angående behoven
av ny- och ombyggnader av vissa av SÄRF:s brandstationer att tas upp.
Världscupen i längdskidor genomförs i Ulricehamn 21-22 februari. Bemanningen vid
Ulricehamnskåren är förhöjd under dagtid. SÄRF kommer att ha tält på mässtorget med
information bl. a om HLR.
Förbundsdirektören förbereder underlag för diskussion kring omarbetning av SÄRF:s
förbundsordning till sammanträdet den 17 mars.

