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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-06-14 
 
Plats och tid Borås brandstation 
 2019-06-14 kl. 8.30 – 11.30 
 
Omfattning § 23 - § 38 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Peter Branshöj  Mark 

Stephan Bergman  Tranemo 
  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
    

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Anders Johansson, avdelningschef 
  Susanne Kling, sekreterare 

Magnus Selin, Kommunal 
   
Utses att justera AnnSofi Tureson 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   AnnSofi Tureson 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 
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§ 23 
Val av justerare 
AnnSofi Tureson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 24 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 25 
Delegationsbeslut - rapport 
Ärendet återkommer till sammanträdet 2019-09-20. 
 
§ 26 
Rambudget 2020 (Dnr. 2019-000411) 
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt 
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Vid medlems-
kommunernas Ägarråd/Medlemsråd 2019-04-26 presenterade SÄRF:s tjänstemän ökning av 
budgetram med 3,1 % enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2020 för att 
genomföra oförändrad verksamhet med befintlig organisation. 2019 års budget är 
underfinansierad och för att nå en budget i balans innebär det en höjning av förbundets 
nettokostnader med 1,6 % för 2020. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa budgetram för 2020 års verksamhet till 170 218  tkr  
 
att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för 

2020 för beslut vid direktionens sammanträde 2019-12-06 
 
att beslut om investeringsbudget tas i samband med internbudget 
 
§ 27 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412) 
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås 
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 
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§ 28 
Taxor för Räddningstjänsten (exklusive myndighetsutövning) (Dnr. 2019-000413) 
Räddningstjänstförbundet har taxor i verksamheten för exempelvis uthyrning av material, 
fordon och personal. För dessa taxor föreslås fr. o m 2020-01-01 en höjning med 3%. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa taxor för räddningstjänsten, exklusive myndighetsutövning, gällande 

fr. o m 2020-01-01 enligt bilaga. 
 
§ 29 
Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) (Dnr. 2019-000393) 
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 (2,2 %), och Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i 
februari (1,9 %). 
 
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. 2018-07-01 
ändrades sotningstaxan förra året. 2019-07-01 föreslås taxan ändras i år. Det ger en ökning 
på 2,19 % på taxorna för rengöring och brandskyddskontroll. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att taxorna för rengöring och brandskyddskontroll höjs med 2,19 % enligt bilagor att 

gälla fr. o m 2019-07-01. 
 
§ 30 
Budgetuppföljning januari – april 2019 (Dnr. 2019-000414) 
Budgetuppföljning har utarbetats för perioden januari – april 2019. Resultatet för perioden 
visar ett underskott med 1 015 143 kr. Prognosen för hela år 2019 visar ett underskott med 
2 425 139 kr vilket är i enlighet med budget. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna budgetuppföljningen enligt bilaga. 
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§ 31 
Tillsynsplan 2019 (Dnr. 2019-000416) 
Räddningstjänstförbundet är tillsynsmyndighet utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynsplanen 
beskriver hur tillsynsarbetet i förbundets kommuner är planerat för år 2019. Planen 
innehåller ett volymmål för antalet tillsyner som ska genomföras samt en beskrivning över 
vilka verksamheter som ska prioriteras för tillsyn. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna tillsynsplanen enligt bilaga. 
 
§ 32 
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 (1+4). För att upprätthålla den beredskapen krävs normalt en 
anställning av 20 personer. Det har under en längre tid varit svårigheter att rekrytera och 
bemanningsläget är fortfarande problematiskt. Av denna anledning har direktionen tidigare 
tagit beslut om att minska bemanningen från fem till fyra personer under perioden 
2014-11-01 – 2019-12-31. 
 
SÄRF föreslår nu att en ytterligare nedgång i bemanningen införs temporärt. 
Under helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00 minskas bemanningen till 1+2. Under dessa 
tider tillämpas fri inryckning för trafikolyckor och alla typer av bränder. Vid IVPA-larm under 
samma tider åker hela styrkan, 1+2. Vid övriga tider normal bemanning för IVPA-larm vilket 
innebär två personer. 
 
Vid trafikolycka eller i andra situationer där behov av avstängning av väg finns ska alltid 
fordon från annan station larmas för att uppnå säker uppställning. I övrigt ska andra styrkor 
komplettera styrkan i Sätila så att den samlade styrkan uppnår förmågan enligt 
handlingsprogrammet.  
 
I de fall då personal finns att tillgå som kan ha beredskap är målsättningen att bemanningen 
1+3 eller 1+4 upprätthålls. 
 
Under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag och 
helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3. 
 
Samverkan har skett med berörd personal och BRF. Riskanalys är genomförd. 
Samverkan för synpunkter från Länsstyrelsen är genomförd. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att temporärt minska bemanningen vid räddningsenheten i Sätila från fem till tre 

personer helgfri måndag-fredag kl. 06.00 – 18.00 under perioden 2019-06-14 – 
2019-12-31 
 

att under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag 
och helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3 
 

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

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
§ 33 
Rekrytering Räddningschef (Dnr. 2019-000420) 
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) anger att en räddningschef ska finnas utsedd inom 
organisationen. Rekrytering av räddningschef har tidigare inte inletts då innehållet i 
funktionen har varit under beredning. Förbundsdirektören har fört diskussioner med 
nuvarande och tidigare presidier om att även i framtiden behålla den ledningsstruktur som 
SÄRF har i nuläget, d v s en förbundsdirektör och en räddningschef i två separata tjänster. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören, i samverkan med presidiet, i uppdrag att inleda rekrytering 

av räddningschef. 
 
§ 34 
Förbundsordning för SÄRF – information (Dnr. 2019-000417) 
Arbete pågår med att utarbeta ny förbundsordning för SÄRF. Medlemskommunernas 
ekonomichefer har på uppdrag av Ägarrådet/Medlemsrådet utarbetat förslag till en ny 
ekonomisk fördelningsmodell. Vid möte med Ägarrådet/Medlemsrådet 2019-04-26 
godkändes modellen av samtliga medlemskommuner och den nya ekonomiska 
fördelningsmodellen kommer att ingå i förslaget till ny förbundsordning. 
 
Vid dagens sammanträde görs en genomgång av arbetsmaterialet. Direktionen behandlar 
och tar beslut angående ny förbundsordning vid sammanträdet 2019-09-20. Därefter ska 
förbundsordningen fastställas i Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 35 
Nytt handlingsprogram för SÄRF – information (Dnr. 2019-000418) 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger att den kommunala räddningstjänsten ska anta ett 
handlingsprogram som är det styrdokument som beskriver hur det olycksförebyggande 
arbetet och den operativa verksamheten ska bedrivas. Arbete pågår med att utarbeta ett 
nytt handlingsprogram för SÄRF som ska gälla under perioden 2020-2023. 
 
Till dagens sammanträde har direktionen delgetts ett första utkast som ska kompletteras 
med bl. a bilagor. Direktionen behandlar och tar beslut angående handlingsprogrammet 
senare under hösten. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 36 
Extra sammanträde direktionen (Dnr. 2018-000403) 
Det finns behov av ett extra sammanträde med direktionen, främst för genomgång och 
diskussioner angående nytt handlingsprogram och ny förbundsordning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att extra sammanträde med direktionen genomförs 2019-08-30 kl. 8.30 – ca 15.00. 
 
§ 37 
Sammanträdesdagar 2020 (Dnr. 2019-000419) 
Förslag till sammanträdesdagar år 2020 för direktionen och ägarrådet/medlemsrådet har 
utarbetats enligt nedan: 
 
Direktionen 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2020-01-31 8.30 
  
Fredag 2020-03-31 8.30 Årsredovisning 2019 
   Internkontrollplan 2020 
Fredag 2020-04-24 8.30 
 
Fredag 2020-06-12 8.30 Budgetram 2021 
   Taxor 
   Budgetuppföljning jan-april 2020 
   Sammanträdesdagar 2021 
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Fredag 2020-08-28 8.30 
 
Fredag 2020-10-23 8.30 Budgetuppföljning jan-aug 2020 
 
Fredag 2020-12-11 8.30 Verksamhetsplan, internbudget 2021 
 
 
Medlemsrådet 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2020-04-17 9.30 Budgetram 2021 
   Årsredovisning 2019 
 
Fredag 2020-10-16 9.30 Budgetuppföljning 2020 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa direktionens sammanträdesdagar enligt ovan 
 
att fastställa ägarrådet/medlemsrådets sammanträdesdagar enligt ovan 
 
§ 38 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
 

• Ekonomi 
Stadsrevisionen i Borås stad och de politiska revisorerna har tagit fram en projektplan för 
2019 med fokusområde att granska inköpsprocessen. 
I arbetet med internkontroll har SÄRF har bildat en grupp med representanter från alla 
avdelningar som kommer att göra stickprov utifrån den utarbetade riskanalysen 2019. 
 

• RIB -19 
De centrala parterna har tecknat ett nytt avtal för brandmän i beredskap (RIB 19). SÄRF har 
inlett lokala förhandlingar för kompletteringar i vissa delar. 
 

• Konferenser 
RäddsamVG:s höstkonferens genomförs i Borås kongresshus 21-22 november. 
Den 20-21 november är Borås värd för ”dykriksdagen” då representanter från 
räddningstjänster i Sverige träffas för att diskutera frågor vad gäller vattendykning. 
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• Kompetensutveckling 
Alla chefer i SÄRF har träffats vid ett chefsforum 11-12 juni. 
Ledarskapsutbildning genomförs för två avdelningschefer och två lagchefer under hösten. 
Andreas Leandersson ingår i MSB:s Förstärkningsresurs Samverkan och ledning. Denna syftar 
till att stärka aktörers förmåga till inriktning och samordning vid olyckor, kriser och 
samhällsstörningar. 
 

• Lokaler 
Medlemsrådet och ekonomicheferna har gett SÄRF i uppdrag att utarbeta ett strategiskt 
dokument där ”lägsta krav” för utformningen av brandstationerna ska anges. Dokumentet 
ska fastställas av direktionen för att sedan vara underlag för planering av åtgärder och 
finansiering. 

 
• Kommunikationsinsatser 

SÄRF har under våren deltagit i flera utåtriktade evenemang, Under sommaren genomförs 
sommarkampanjen ”Brandman på turné” då personal besöker allmänna platser för 
information. Planering inför hösten pågår. 
 

• Förbundsdirektören har träffat direktionens representanter från Svenljunga och Tranemo 
samt kommundirektören i Mark för erfarenhetsutbyte kring SÄRF:s verksamhet samt varit 
talare vid Nationaldagsfirandet i Borås. 

 
• Guttasjön 

Våren har varit intensiv med mycket verksamhet, bl. a har elever från alla medlems-
kommuner (årskurs 2 och 5) informerats om ”brandsäkerhet i hemmet” vilket har fallit väl ut. 
Förstudier pågår för ombyggnad i Guttasjöns huvudbyggnad samt förändringar i vissa 
övningsanordningar. 

 
• SÄRF-modellen 

Förbundsdirektören informerar om det arbete som pågår inom SÄRF vad gäller ledarskap och 
medarbetardrivet utvecklingsarbete. 
 

• Ersättningar för förtroendevalda 
När SÄRF bildades togs beslut att ersättningar till direktionens representanter ska följa den 
största kommunens regler. Direktionen delges de ersättningar som Borås stad har fastställt 
att gälla 2019-2022. 

 
• Insats 2019-06-14 

Räddningschefen informerar om den insats som genomfördes under natten i Borås . 
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