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§ 15
Godkännande av dagordning
Ärende nr. 12, IVPA – inkommen skrivelse, utgår.
Tillkommande ärende under övriga frågor, Brandstationen i Ulricehamn.
Tillkommande ärende Information om Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).
Dagordningen godkänns med dessa förändringar.
§ 16
Val av justerare
Emma Isfeldt utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 17
Information om Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
Peder Englund, avdelningschef vid Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), medverkar och
ger information om verksamheten. CKS är en avdelning inom Borås stads stadsledningskansli
och startade upp sin verksamhet i januari 2017. Uppdraget är att förhindra kriminell
verksamhet, korruption och oegentligheter inom Borås stad samt skapa samordning mellan
olika aktörer i säkerhetsfrågor.
§ 18
Platschefen Larry Norrström hälsar välkommen till brandstationen i Svenljunga och ger en
kort information om verksamheten vid Svenljunga RIB-kår.
§ 19
Delårsbokslut januari – april 2017 (Dnr. 2017-000477)
Delårsbokslut har upprättats för perioden januari – april 2017 enligt bilaga. Resultatet för
perioden visar ett underskott med 541 875 kr. Prognosen för hela år 2017 visar ett
underskott med 975 772 kr vilket är i enlighet med budget.
Direktionen beslutar enhälligt
att

godkänna delårsbokslutet.

§ 20
Budget 2018 – Budgetram (Dnr. 2017-000478)
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Vid
medlemskommunernas ägarråd 2017-04-07 presenterade SÄRF:s tjänstemän förslaget att
ökning av budgetram ska följa SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
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För 2018 innebär det en ökning med 2,9% för att genomföra oförändrad verksamhet med
befintlig organisation. 2017 års budget är underfinansierad och för att nå en budget i balans
innebär det en höjning av förbundets kostnader med 2,3% för 2018.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa budgetram för 2018 års verksamhet till 160 600 tkr

att

fastställa investeringsbudget för 2018 till 10 530 tkr

att

uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för
2018 för beslut vid direktionens sammanträde 2017-12-15.

§ 21
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2017-000479)
SÄRF genomförde inför 2017 uträkning enligt SKL:s modell för att beräkna
handläggningskostnad för kommunala taxor avseende lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Direktionens beslöt 2016-10-07 att den ökning som måste göras för att vi ska ha
kostnadstäckning ska fördelas över tre år.
För 2018 års timtaxa föreslås en höjning till 1 449 kr/timme.
För 2018 års grundavgift föreslås en höjning till 1 716 kr.
Direktionen beslutar enhälligt
att

föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning år 2018 enligt bilaga.

§ 22
Taxor för räddningstjänsten exklusive myndighetsutövning (Dnr. 2017-000480)
SÄRF har taxor i verksamheten för exempelvis uthyrning av materiel, fordon och personal.
För 2018 år föreslås en höjning med 3% av samtliga taxor.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa taxor för räddningstjänsten exklusive myndighetsutövning år 2018 enligt
bilaga.
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§ 23
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (Dnr. 2017-000481)
Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom SÄRF:s kommuner uppdateras
varje år i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex styrs av löneökningar på medianlön för
sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet och Konsumentprisindex.
De nya taxorna för respektive sotningsdistrikt framgår i bilagor.
Direktionen beslutar enhälligt
att

taxorna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll höjs med 2,21 %
fr. o m 2017-07-01 enligt bilagor.

§ 24
Svar till Länsstyrelsen angående tillsyn SÄRF:s handlingsprogram (Dnr. 2017-000196)
Vid direktionens sammanträde 2017-03-17 redovisades Länsstyrelsens rapport från tillsynen
angående SÄRF:s handlingsprogram. Förbundsdirektören har nu utarbetat svar angående de
synpunkter Länsstyrelsen framfört (bifogas). Länsstyrelsen har därefter meddelat att ingen
ytterligare uppföljning är nödvändig och har avslutat ärendet.
Direktionen beslutar enhälligt
att

lägga SÄRF:s svar till handlingarna.

§ 25
Fortsatt temporärt minskad bemanning Sätila deltidskår (Dnr. 2015-000399)
I handlingsprogrammet för SÄRF framgår att räddningsenheten i Sätila ska ha en beredskap
dygnet runt med fem man. För att upprätthålla den beredskapen krävs normalt en
anställning av 20 personer. Det har under en längre tid varit svårigheter att rekrytera och
bemanningen har därför, utifrån tidigare beslut, minskats till fyra personer under perioden
2014-11-01 – 2017-09-30. Bemanningsläget är fortfarande problematiskt.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fortsatt temporärt minska bemanningen vid räddningsenheten i Sätila från fem till
fyra personer under perioden 2017-10-01 – 2018-09-30.
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§ 26
Rapport angående pågående organisationsjustering (Dnr. 2017-000197)
Direktionen fastställde vid sammanträdet 2017-03-17 en ny organisation för SÄRF och
förbundsdirektören gavs i uppdrag att bemanna organisationen. Arbete pågår nu för att
inleda rekryteringar till flertalet av de nya eller förändrade tjänsterna i organisationen.
Under hösten kommer arbete att fortgå med att fördela bemanningen mellan de fem
avdelningarna samt att inleda rekrytering för återstående tjänster.
Direktionen beslutar enhälligt
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 27
Förlängning av tillförordnad räddningschef (Dnr. 2016-000147)
Direktionen har tidigare beslutat att utse Stefan Bengtsson som tillförordnad räddningschef
under perioden 2016-05-01 – 2017-06-30. Förbundsdirektören har inlett en översyn av
SÄRF:s organisation och rekryteringsprocessen för räddningschef har ännu inte kunnat
inledas. Behov finns därför att förlänga tillförordnandet ytterligare en period.
Direktionen beslutar enhälligt
att

Stefan Bengtsson utses till tillförordnad räddningschef fr. o m 2017-07-01 och till
dess rekryteringsprocessen är avslutad, dock längst t o m 2018-06-30.

§ 28
Avtal RIB 2017 (Dnr. 2017-000483)
Vid direktionens extra sammanträde 2017-04-28 gjordes en genomgång av avtal för
Räddningstjänstpersonal i beredskap RIB 2017 och dess konsekvenser.
Direktionen diskuterar de ytterligare yrkanden som därefter inkommit från Brandmännens
Riksförbund (BRF).
Direktionen beslutar enhälligt
att

godkänna de åtgärder som hittills vidtagits i förhandlingarna samt

att

ge förbundsdirektören i uppdrag att slutföra förhandlingarna utifrån direktionens
direktiv.
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§ 29
Brandstationen i Ulricehamn
Catharina Örtendahl Rylid påtalar vikten av att SÄRF är delaktiga i den planprocess som
inletts i Ulricehamns kommun vad gäller placering av brandstationen.
§ 30
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:
•

Det tillfälliga projektet med utökad bemanning under dagtid vid Ulricehamns brandstation
avslutades 2017-04-30. Erfarenheterna hittills är att tid har kunnat användas för många
informationsinsatser främst i skolor, att beredskapen under dagtid enklare kunnat lösas samt
att insatstiden för IVPA-larm har förkortats. Utförligare rapport återkommer till direktionen.

•

Den 22 maj genomfördes ett seminarium angående släckvattenhantering på Guttasjön.
Medverkande var bl. a personal från Rise (SP), Viskafors RIB-kår, MSB, miljöförvaltningar
samt SÄRF. En intressant framtidsfråga är om samarbete kan utvecklas mellan SÄRF och
kommunala miljöförvaltningar.

•

Skogsbranden i Bredaryd har krävt personalresurser och SÄRF har fr. o m 28 april bistått med
fordon och personal under ca en veckas tid.

•

Ett flertal aktiviteter har genomförts under ”SÄRF-veckan” (6-13 maj) med öppna hus på alla
brandstationer samt en särskild ”prova på kväll” riktad till kvinnor som var mycket välbesökt.
Nu inleds årets sommarkampanj med budskap i media och andra aktiviteter med fokus på
vattensäkerhet. Under hösten planeras en friskvårdsaktivitet för all personal.

•

Förbundsdirektören ingår i arbetsgrupp inom Borås stad angående ansökan om att få
polisutbildning förlagd till Borås.

§ 31
Sammanträdet avslutas med att ordföranden tackar direktionen och SÄRF:s personal för
en väl genomförd verksamhet under våren 2017 och önskar alla en trevlig sommar.

