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Plats och tid
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Omfattning

§ 18 - § 30

Närvarande ledamöter
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Tomas Johansson
Torsten Lindh
Crister Persson
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Svenljunga
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Närvarande ersättare

Andreas Cerny
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Anders Brolin
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Mark
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Övriga närvarande

Jill Jingbrant, förbundsdirektör
Stefan Bengtsson, t f räddningschef
Ann Larsson, administrativ chef
Andreas Leandersson, avdelningschef
Markus Bodén, sektionschef
Bo Sandström, IT-samordnare
Susanne Kling, sekreterare
Peder Liljeroth, SACO

Utses att justera

Tomas Johansson

Underskrifter

Sekreterare: ...............................................................
Susanne Kling
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Ordförande: ................................................................
Ulf Sjösten
Justerande: .................................................................
Tomas Johansson
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2018-06-25
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§ 18
Val av justerare
Tomas Johansson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 19
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 20
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2018-000396)
SÄRF:s 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).
Direktionen tog 2016-09-29 beslut att den ökning som måste göras för att vi ska ha
kostnadstäckning ska fördelas över tre år.
För 2019 års timtaxa föreslås en höjning till 1 767 kr/timme.
För 2019 års grundavgift föreslås en höjning till 1 767 kr.
Direktionen beslutar enhälligt
att

föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning för år 2019 enligt bilaga

§ 21
Taxor för räddningstjänsten (exklusive myndighetsutövning (Dnr. 2018-000397)
SÄRF har taxor i verksamheten för exempelvis uthyrning av material, fordon och personal.
För år 2019 föreslås en höjning med 3% av samtliga taxor.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa taxor för räddningstjänsten (exklusive myndighetsutövning) för år 2019
enligt bilaga

§ 22
Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) (Dnr. 2018-000369)
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 (2,1 %) och Konsumentprisindex för 12-månaders-förändring i
februari (1,6 %).
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Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år ska man ta hänsyn
till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år.
2017-07-01 ändrades sotningstaxan förra året och 2018-07-01 föreslås taxan ändras i år. Det
ger en ökning på 1,96 % på taxorna för rengöring och brandskyddskontroll.
Taxor för sotningsdistrikten inom SÄRF framgår i bilagor.
Direktionen beslutar enhälligt
att

taxorna för rengöring och brandskyddskontroll fr. o m 2018-07-01 höjs med 1,96 %
enligt bilagor.

§ 23
Budgetuppföljning januari – april 2018 (Dnr. 2018-000398)
Rapport har upprättats för budgetuppföljning perioden januari – april 2018. Resultatet för
perioden visar ett underskott med 212 955 kr. Prognosen för hela år 2018 visar ett
underskott med 311 174 kr vilket är i enlighet med budget.
Direktionen beslutar enhälligt
att

godkänna budgetuppföljningen

att

översända budgetuppföljningen till medlemskommunerna för kännedom

§ 24
Budget 2019 – Rambudget (Dnr. 2018-000399)
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Vid
medlemskommunernas Ägarråd 2018-04-20 medgavs en ökning av budgetram med 2,8 %
enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att genomföra oförändrad
verksamhet med befintlig organisation.
2018 års budget är underfinansierad och för att nå en budget i balans innebär det en höjning
av förbundets nettokostnader med 2,6 % för 2019.
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Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa budgetram för 2019 års verksamhet till 165 100 tkr

att

fastställa investeringsbudget för 2019 till 10 130 tkr

att

uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för
2019 för beslut vid direktionens sammanträde 2018-12-14.

§ 25
Policy för behandling av personuppgifter (Dnr. 2018-000400)
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection
Regulation (GDPR). I Sverige benämns denna även som Dataskyddsförordningen. Den
ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).
Syftet med Dataskyddsförordningen är främst att stärka den enskildes integritet, frihet och
rättigheter. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på
hur personuppgifter behandlas och höga sanktionsavgifter kan utdömas om någon
registrerad lidit skada på grund av brisande hantering av personuppgifter. Organisationen
behöver därför löpande identifiera och ha koll på vilka personuppgifter som är nödvändiga
och lagliga att behandla samt ha en god överblick över var personuppgifter förekommer och
hur dessa hanteras. Direktionen är enligt lagen Personuppgiftsansvarig för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
Policyn beskriver övergripande hur SÄRF över tid ska arbeta för att på ett effektivt sätt
upprätthålla en hög grad av efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) och därigenom
erbjuda en trygg och säker behandling av den registrerades personuppgifter.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa Policy för behandling av personuppgifter att gälla fr. o m 2018-06-11

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 26
Delegationsbestämmelser - revidering (Dnr. 2018-000048)
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection
Regulation (GDPR). I Sverige benämns denna även som Dataskyddsförordningen. Den
ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).
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Vissa delar av reglerna runt behandling av personuppgifter har skärpts. I enlighet med
dataskyddsförordningen blir Direktionen personuppgiftsansvarig i juridisk mening för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. För att praktiskt kunna tillse att organisationen följer
samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen föreslås delegering av beslutsfattande och
behandling av personuppgifter från direktionen till förbundsdirektören.
Direktionen beslutar enhälligt
att

anta reviderade delegationsbestämmelser att gälla fr. o m 2018-06-11

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 27
Dataskyddsombud för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Dnr. 2018-000401)
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen ställer högre krav på hur personuppgifter
behandlas, hanteras och dokumenteras.
SÄRF är som myndighet skyldig att utse dataskyddsombud. Detta beslut tas av direktionen.
Dataskyddsombudet ska vara en namngiven fysisk person.
Ombudets roll är:
•

•
•
•
•

Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och till de anställda som hanterar
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen och andra
dataskyddsbestämmelser
Att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning,
samt interna riktlinjer och policydokument
Att samarbeta med tillsynsmyndigheten och att vara en kontaktpunkt för
tillsynsmyndigheten
Den registrerade får kontakta ombudet i frågor som gäller behandlingen av dennes uppgifter
och utövandet av dennes rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige
Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
(Registerföringsskyldigheten i PuL går över från ombudet till den personuppgiftsansvarige)

Direktionen beslutar enhälligt
att

utse Dan Bodin samt Magnus Blomqvist vid Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund till Dataskyddsombud för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

att

förklara paragrafen omedelbart justerad
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§ 28
Sammanträdesdagar 2019 (Dnr. 2018-000403)
Förslag till sammanträdesdagar år 2019 för direktionen har utarbetats enligt nedan.
Dag
Fredag

Datum
Tid
2019-02-01 8.30

Planerade större ärenden
Uppstart ny direktion, sammanträdesdagar,
delegationsbestämmelser, riskanalys

Fredag

2019-03-15 8.30

Årsredovisning 2018, internkontrollplan 2019

Fredag

2019-06-14 8.30

Taxor myndighetsutövning, taxor SÄRF
sotningstaxor, budgetuppföljning jan-april 2019,
budgetram 2020, sammanträdesdagar 2020,
nytt handlingsprogram

Fredag

2019-09-13 8.30

Fredag

2019-10-18 8.30

Budgetuppföljning jan-aug 2019

Fredag

2019-12-06 8.30

Verksamhetsplan och internbudget 2020

Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa direktionens sammanträdesdagar enligt ovan

§ 29
Information
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas några större
genomföranden:
•

Skogsbrand
SÄRF bistår räddningstjänsterna i Västmanland med åtta personer under perioden
6 juni – 8 juni för hjälp vid en av de skogsbränder som pågår.
Brandrisken i vårt eget område är fortsatt extremt hög men de smärre bränder som
förekommit har kunnat hanteras med egen personal. Skogsbrandflyg cirkulerar tre gånger
per dag över vårt område.

•

Syrgas
SÄRF för diskussioner med Ambulanssjukvården vid SÄS angående delegation för att ge
syrgas vid insatser enligt lagen om skydd mot olyckor (t ex vid bränder och trafikolyckor).
Brandpersonal kommer inte längre att ha delegation för att ge syrgas vid IVPA-larm.
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•

Samverkan i SÄRF:s gränsområden
Arbete pågår nu med avtal för operativ samverkan i SÄRF:s gränser mot Jönköping,
Herrljunga och Storgöteborg.

•

Avdelningschef Skydd och samhälle
Tjänsten har varit ledigförklarad externt och lockat både interna och externa sökande.
Tjänsten har tillsatts med Andreas Leandersson.

•

Tjänst som krisberedskapsstrateg
Efter samverkan med medlemskommunerna har det nu slagits fast att SÄRF ska bemanna
den vakans som finns och rekrytera och anställa en krisbereskapsstrateg. Tjänsten finansieras
av medlemskommunerna via statsbidrag och kommer att vara ett stöd för
kommunledningarna i samtliga medlemskommuner och för SÄRF.

•

Styrmodell
Förbundsdirektören informerar om den styrmodell som utarbetats som bl. a förtydligar de
olika beslutsnivåer som finns inom SÄRF.

•

Nytt handlingsprogram fr. o m år 2020
SÄRF har inlett arbetet med det nya handlingsprogrammet bl. a genom att delta vid ett
informationsmöte tillsammans med Länsstyrelsen. SÄRF:s direktion kommer att involveras i
arbetet i ett senare skede.

•

Besök Tranemo och Svenljunga
Förbundsdirektören har besökt kommunfullmäktige i Tranemo för information angående
SÄRF. Dessutom har hon träffat kommunstyrelserna i Svenljunga och Tranemo vid ett
gemensamt möte för att informera om frågeställningar kring IVPA.

•

Rapport från konferenser
RäddsamVG:s vårkonferens i Vara: från direktionen deltog Ann-Sofie Tureson och Torsten
Lindh.
Brand 2018 i Göteborg: från direktionen deltog Ulf Sjösten och Tomas Johansson (växelvis).
Vid konferensen presenterades bl. a det arbete man genomfört i Norrtälje räddningstjänst
för att främja bemanningen av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).

•

RIB-kårer och räddningsvärn
Sektionschefen informerar om bemanningssituationen, aktuellt rekryteringsläge samt de
informationsinsatser som genomförts. Vi vill gärna att direktionens medlemmar spider
information i sina nätverk för att främja intresset att arbeta som brandman i beredskap.

•

Guttasjön
Arbete är planerat på Guttasjöns övningsanläggning under sommaren och hösten för att
åtgärda arbetsmiljöbrister samt förbättra säkerheten. Renovering av övningshuset
(”Luleåhuset”), installation av bom för att förhindra obehörig trafik samt renovering av
taksäkringsplatsen.
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Kommunikationsinsatser
SÄRF deltar i flera evenemang under våren och sommaren med information. Fokus ligger på
vattensäkerhet bl. a med uppmaningar att hålla koll på barnen.

§ 30
Avslutning
Sammanträdet avslutas med att ordföranden tackar direktionen och SÄRF:s personal för en
väl genomförd verksamhet under våren och önskar alla en trevlig sommar.
Vice ordföranden önska detsamma till ordföranden.

