SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

DIREKTIONSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-14

Plats och tid

Guttasjöns övningsanläggning
2018-09-14 kl. 8.30 – 12.00

Omfattning

§ 31 - § 38

Närvarande ledamöter

Ulf Sjösten
Tord Andersson
Emma Isfeldt § 31-§36
AnnSofi Tureson för
Tomas Johansson
Johan Björkman § 31-§36 för
Torsten Lindh
Crister Persson
Per Gustavsson

Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

Närvarande ersättare

Anders Brolin
Catharina Örtendahl Rylid
Christer Johansson

Tranemo
Ulricehamn
Bollebygd

Övriga närvarande

Jill Jingbrant, förbundsdirektör
Stefan Bengtsson, t f räddningschef
Ann Larsson, administrativ chef
Andreas Leandersson, avdelningschef
Anders Johansson, avdelningschef
Björn Larsson, avdelningschef
Susanne Kling, sekreterare
Magnus Selin, Kommunal

Utses att justera

Per Gustavsson

Underskrifter

Sekreterare: ...............................................................
Susanne Kling
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Borås
Borås
Bollebygd
Mark

Ordförande: ................................................................
Ulf Sjösten
Justerande: .................................................................
Per Gustavsson
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2018-10-01
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§ 31
Val av justerare
Per Gustavsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 32
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 33
Fastställande av beslut angående förlängning av tillförordnad räddningschef
(Dnr. 2016-000147)
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) anger att en räddningschef ska finnas utsedd inom
organisationen. Direktionen har tidigare beslutat att utse Stefan Bengtsson som tillförordnad
räddningschef under perioderna 2016-05-01 – 2017-06-30 samt 2017-07-01 – 2018-06-30.
Rekrytering av räddningschef har inte inletts då innehållet i funktionen, förutom den
lagstadgade delen, är under beredning. Behov finns därför att förlänga tillförordnandet
ytterligare en period. Ärendet om förlängning skulle ha behandlats vid direktionens
sammanträde 2018-06-08 men kom inte med på ärendelistan. Då det praktiskt var omöjligt
att sammankalla direktionen till ett extra möte innan det tidigare förordnande löpte ut
2018-06-30 blev det nödvändigt att ordföranden fattade ett interimistiskt beslut för att
därefter kunna fastställas på direktionens sammanträde 2018-09-14.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa ordförandens beslut 2018-06-20 d v s

att

Stefan Bengtsson utses till tillförordnad räddningschef fr. o m 2018-07-01 och till
dess rekryteringsprocessen är avslutad, dock längst t o m 2018-12-31.

§ 34
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 personer. 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 – 2018-09-30. Bemanningsläget är fortfarande problematiskt.
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Direktionen beslutar enhälligt
att

fortsatt temporärt minska bemanningen vid räddningsenheten i Sätila från fem till
fyra personer under perioden 2018-10-01 – 2019-12-31

att

räddningschefen kan besluta att återställa bemanningen till fem personer under
perioden om förutsättningar finns för detta.

§ 35
Slutrapport Single Responder (Dnr. 2013-003003)
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har översänt protokollsutdrag samt slutrapport
angående Singel Responder. Ambulanssjukvården fick i november 2016 uppdraget från
sjukhusledningen att genomföra projektet Single Responder i Svenljunga och Tranemo
kommuner. Projektet har nu utvärderats av SÄS.
Direktionen beslutar enhälligt
att

lägga slutrapporten till handlingarna samt

att

framföra till SÄS att drifttiden för verksamheten bör utökas inom Svenljunga och
Tranemo kommuner i enlighet med SÄS tillgänglighetsmålsättning.

§ 36
Tack till personal
Ordföranden framför direktionens tack till all personal för det arbete som utförts under
sommaren, både på hemmaplan och som hjälp till andra räddningstjänster.
§ 37
Information
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas några större
genomföranden:
•

Ekonomi.
Ekonomichefsgruppen medverkar vid Ägarrådet 2018-10-19 för att redovisa det pågående
arbetet med den ekonomiska fördelningsnyckeln.
Arbete med delårsbokslut januari-augusti 2018 samt internbudget 2019 och
verksamhetsplan 2019 pågår.

•

Åtgärder på Guttasjöns övningsanläggning
Information om de åtgärder som vidtagits på Guttasjön i arbetsmiljöförbättrande syfte samt
för att förbättra säkerhet och miljö.
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•

Kommunikationsinsatser
SÄRF har under sommaren bl. a genomfört projektet ”Brandman på turné” där verksamheter
i alla medlemskommuner fått besök samt medverkat vid Pridefestivalerna i Borås och Mark.
För att främja rekrytering till brandman och brandingenjör kommer SÄRF under hösten att
besöka utbildningarna Skydd mot olyckor (SMO) och Lunds tekniska högskola.

•

Politikerbesök
SÄRF har haft besök av politiker som fått information om räddningstjänstens verksamhet
med särskilt fokus på krisberedskapsfrågor.
I mars gästades vi av riksdagsledamoten Beatrice Ask (M) och i augusti av Justitie-och
inrikesminister Morgan Johansson (S) samt av EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L).

•

Presentation av utredningar
Jan-Åke Björklund blev 2017 utsedd av regeringen att utreda kommunernas
brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst (SOU 2018:54 En effektivare kommunal
räddningstjänst) och har även nyligen fått uppdraget att utvärdera de operativa
räddningsinsatserna vid skogsbränderna 2018. Han kommer att besöka SÄRF den 11 oktober
och informera om utredningarna.

•

Konferenser
RäddsamVG:s höstkonferens i Uddevalla 22-23 november.
RäddsamVG:s klimatdag i Göteborg 1 november.
Krissamverkan i Sjuhärad 7 november i Borås.
Intresserade gör anmälan till förbundsdirektören.

•

Individanpassat brandskydd
Modellen är uppstartad i Ulricehamns kommun och om intresse finns i övriga kommuner
kontaktas Andreas Leandersson.

•

Sommarens skogsbränder
SÄRF har under juni-augusti hanterat totalt 106 bränder i skog och mark inom vårt eget
område (juni 28 st., juli 52 st., augusti 26 st.).
SÄRF har även under sommaren bistått andra räddningstjänster med 77 personer under
totalt 25 dagar. Detta har varit möjligt utan att vår egen beredskap har påverkats eftersom
personal deltagit under ledig tid. SÄRF har även sänt personalresurs med kompetens som
räddningschef i beredskap som stöd till MSB:s stabsverksamhet.

•

Kamratstöd
SÄRF har rutiner för uppföljning efter svåra insatser. Inre befäl i samverkan med de befäl som
tjänstgjort på olycksplatsen gör bedömning av behovet. Under perioden januari – augusti har
39 händelser följts upp. En viktig del i uppföljningen är SÄRF:s egen kamratstödsgrupp som
används för att samtala med och stötta personal. Vid behov bistår även företagshälsovården
med samtalsstöd. Många av de händelser som föranleder behov av uppföljning är IVPAinsatser och/eller larm om suicid.
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Utökad bemanning
Bemanningen i Skene heltid och Skene RIB kommer tillfälligt att utökas under några dagar i
oktober p g a en större internationell övning som påverkar trafiksituationen.

§ 38
Avslutning
Sammanträdet avslutas med att ordföranden tackar personalen på Guttasjön för det arbete
som genomförts under sommaren samt att 30-åringen Guttsjöns övningsanläggning
uppmärksammas.

