
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(9) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-12-18 
 
Plats och tid Brandstationen Borås 
 2020-12-18 kl. 8.30 – 12.45 
 
Omfattning § 57 - § 74 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 
  Ulf Sjösten (digitalt)  Borås 
  Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 
  för Carl Pålsson 
  AnnSofi Tureson (digitalt) Mark 
  Torsten Lindh (digitalt)  Svenljunga 

Anders Brolin (digitalt)  Tranemo 
  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Anna Christensen (digitalt)  Borås 
  Johan Björkman  Svenljunga 

Stephan Bergman (digitalt) Tranemo  
  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 

  Christian Hallberg, avdelningschef (§ 57-63) 
Fredrik Lovén, brandingenjör (§ 57 – 63) 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Börje Eckerlid 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
    Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                    Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Börje Eckerlid 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-01-08 
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§ 57 
Upprop samt val av justerare 
Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild 
görs för att säkerställa närvaro. 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 58 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med dessa tilläggsärenden; 
§ 59 Beslut av ordföranden angående direktionens sammanträde på distans 2020-12-18 
samt 
§ 60 Direktionens möjlighet till möten på distans. 
 
§ 59 
Beslut av ordföranden angående direktionens sammanträde på distans 2020-12-18 
(Dnr. 2020-000263) 
Med anledning av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera och med stöd av 12 § 
smittskyddsförordningen (2004:255) behöver direktionens sammanträde 2020-12-18 
genomföras på distans. 
 
Enligt 6 kap 39 § KL får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas som tillika överensstämmer med SÄRF:s 
delegationsbestämmelser per 1 april 2020.  
 
Ordföranden har 2020-12-16 fattat beslut enligt bilaga  
 
att  SÄRFs ledamöter kan deltaga på distans enligt kap 6 § 24 under de förutsättningar som 

anges i kap 6 § 16, på direktionens sammanträde den 18 december. 
 
Enligt 6 kap § 40 KL ska ett brådskande beslut anmälas vid nästa sammanträde. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna det av ordföranden tagna beslutet att mötet 2020-12-18 genomförs på 

distans  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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§ 60 
Direktionens möjlighet till möten på distans (Dnr. 2020-000263) 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) genomför sammanträden 
med fysisk närvaro. Att inte uppnå en tillräcklig fysisk närvaro för att vara beslutskraftiga 
enligt 6 kap § 27 Kommunallag (2017:725) (KL), kan det innebära väsentliga olägenheter som 
är till men för kommunalförbundets verksamhet och därmed allmännyttan då 
räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som ligger i allmänhetens intresse. 

Med anledning av rådande omständigheter anses det nödvändigt för direktionens ledamöter 
att delta på direktionens sammanträden på distans enligt kap 6 § 24 KL. För att kunna fatta 
varaktiga beslut får ärenden endast handläggas om fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande enligt kap 6 § 27 KL vilket innebär att direktionens beslut om distansnärvaro är 
avgörande för verksamhetens bästa. 

I kap 5 § 16 KL anges det att ledamöter får delta i sammanträden på distans om direktionen 
har beslutat det och under förutsättning att deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid direktionens sammanträde. Direktionen ska även i sitt beslut ange i vilken 
utsträckning deltagande på distans får ske.  

 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att direktionens ledamöter kan delta på distans vid direktionens sammanträden  
 
att direktionens ledamöter ska kunna delta på distans på lika villkor som om de vore 

närvarande 
 
att det i kallelser anges tydligt hur ledamöternas deltagande inför kommande 

sammanträde ska ske  
 
att möjligheten till distansnärvaro på direktionens sammanträden ska gälla fr. o m 

2020-12-18 och tillsvidare 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
§ 61 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2020-000015) 
Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut 
ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. 
Beslut för perioden 2020-10-06– 2020-11-23 redovisas i förteckning. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 62 
Yttrande om översiktsplan för Bollebygds kommun (Dnr. 2020-000683) 
Räddningstjänsten ska yttra sig över förslag till översiktsplan för Bollebygds kommun. 
Enligt gällande delegationsbestämmelser ska detta beslut tas av SÄRFs direktion. 
Tjänstemännens förslag till yttrande framgår i bilaga och innebär att förslaget till 
översiktsplan tillstyrks. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna utarbetat yttrande och översända detta till Bollebygds kommun 
 
§ 63 
Vitesföreläggande Värmlandsgatan 30, Borås (Dnr. 2020-000400) 
Räddningstjänsten utförde en tillsyn LSO 2 kap. 2 § på byggnaden 2020-06-17. Byggnaden 
utgörs av ett flerbostadshus uppfört år 1939 med tre våningsplan samt vind och källare. 
 
2020-08-03 upprättades ett föreläggande som delgavs fastighetsägaren (skriftligt 
mottagningsbevis finns). Föreläggandet överklagades inte och bestod av följande krav: 

- Byta ut samtliga äldre oklassade lägenhetsdörrar mot brandklassade dörrar, även 
dörr mot källaren. 

- Installera dörrstängare på vindsdörren (tvättstuga m.m.) samt laga dörren så att den 
går att stänga. 

- Installera brandvarnare i samtliga lägenheter (saknades vid stickprov på lägenhet vid 
tillsynen). 

- Säga upp hyresavtal för parkeringsplatser som hyrs ut framför garageportarna 
(blockerar uppställningsplatser för räddningstjänstens utskjutsstege). 

 
Fastighetsägaren fick 3 månader på sig att genomföra förelagda åtgärder och uppföljning 
genomfördes genom ett återbesök 2020-11-04. Endast brandvarnarna och vindsdörren var 
åtgärdat. Fastighetsägaren valde att inte överklaga detta föreläggande. Ärendet har alltså 
inte behandlats av Länsstyrelsen i Västra Götaland för överprövning av räddningstjänstens 
skälighetsbedömning. 
 
För att understryka vikten av att förelagda brister blir åtgärdade så snart som möjligt har 
direktionen möjlighet att besluta om tillsynsföreläggande med vite. Tillsynsföreläggandet 
med vite innehåller de punkter som efter räddningstjänstens beslut skulle varit åtgärdade 
senast den 1 november 2020. Till föreläggandet är kopplat ett månadsvis löpande vite enligt 
bilaga 1 om inte samtliga brister är åtgärdade senast den 31 mars 2021. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att förelägga fastighetsägaren Parvin Radjaian att senast den 31 mars 2021 åtgärda 

brister i enlighet med vad som framgår av bifogat tillsynsföreläggande med vite 
 
att förpliktiga fastighetsägaren Parvin Radjaian att utge ett löpande vite enligt bilaga 1 

för varje påbörjad period om en månad, räknat från den 31 mars 2021, som hon 
underlåter att åtgärda briserna i enlighet med vad som framgår av bifogat 
tillsynsföreläggande med vite 

 
att detta beslut om föreläggande ska gälla även om det överklagas 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
§ 64 
Verksamhetsplan och internbudget 2021 (Dnr. 2020-000347) 
Direktionen beslutade 2020-06-12 om en rambudget för 2021 på 174 305 Tkr enligt de 
förutsättningar som medlemsrådet tidigare anvisat. Verksamhetsplan och internbudget 
utgår från målsättningar i handlingsprogrammet. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa verksamhetsplan 2021 enligt bilaga 
 
att fastställa internbudget 2021 till 175 836 Tkr samt finansiering med 1 531 Tkr från 

eget kapital enligt bilaga 
 
att fastställa investeringsbudget för 2021 till 18 090 Tkr enligt bilaga 
 
§ 65 
Skrivelse till medlemskommunerna angående kommunalteknisk utjämning 
(Dnr. 2020-000756) 
I budgetpropositionen BP20, tillförs landets kommuner 45 Mkr som avser en 
kommunalteknisk utjämning enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 20:37 
om budgetpropositionen från och med 2021. Avsikten är att kontinuerligt kunna 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänst enligt regeringens proposition 
2020/21:1, kap. 4.5.1. 

Förbundsdirektören har utarbetat förslag till skrivelse till medlemskommunerna enligt 
bilaga. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna utarbetad skrivelse samt ge förbundsdirektören i uppdrag att översända 

denna till Kommunstyrelsen i medlemskommunerna 
 
§ 66 
Information om beräkning av taxor för SÄRFs myndighetsutövning (Dnr. 2020-000374) 
Direktionen informeras om hur taxorna för SÄRFs myndighetsutövning hittills har beräknas. 
Grunden återfinns i beräkningsmall från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som anger 
att samma taxa tas ut per besök (oavsett tidsåtgång). I taxan ingår för- och efterarbete, tid 
för transporter, dokumentation m m som kan variera mellan olika tillsynsobjekt. Lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) har nu förändrat vilket innebär att en ny modell för beräkning av 
taxorna kommer att tas fram för tillämpning fr. o m år 2022. Ärendet återkommer till 
direktionen för beslut under år 2021. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 67 
Guttasjöns om-och tillbyggnad – information om fortsatt process  (Dnr. 2017-000708) 
Direktionen informeras om hur den fortsatt processen fortgår. Tidplanen är att 
upphandlingen kommer att inledas under april 2021. Ärendet återkommer till direktionen för  
beslut efter genomförd upphandling. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 68 
Sammanträdesdagar 2021 - revidering  (Dnr.2020-000372) 
Direktionen fastställde 2020-06-12 sammanträdesdagarna för år 2021. Revidering behöver 
nu göras för sammanträdet i oktober. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att direktionens sammanträdesdag 2021-10-29 ändras till 2021-10-22 
 
att presidiets sammanträde 2021-10-19 utgår 
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§ 69 
Sotningstaxa (Dnr. 2020-000766) 
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 (3,4 %, 1 november), och Konsumentprisindex för 12-
månaders-förändring i februari (1,0 %). Det ger en ökning på 2,75 % på taxorna för rengöring 
och brandskyddskontroll. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att taxorna för rengöring och brandskyddskontroll höjs med 2,75 % enligt bilagor att 

gälla fr. o m 2021-02-01 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
§ 70 
Utskick direktionens handlingar (Dnr. 2021-000003) 
Vid utskick av direktionens handlingar via e-post finns vissa problem med att ta emot för 
stora filer. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att återkomma till direktionens sammanträde 2021-01-29 med förslag till tänkbara 

lösningar 
 
§ 71 
Information från RäddsamVGs politikermöte 
Den 15 december genomförde RäddsamVG ett digitalt politikermöte då gemensamma 
politikerfrågor diskuterades. Från SÄRF deltog Torsten Lindh, Börje Eckerlid, Anna 
Christensen, Johan Björkman och Ingvar Ideström. Vid mötet togs beslut att bilda en 
interimsstyrelse. SÄRF ordförande eller vice ordförande kommer att medverka i denna. 
 
§ 72 
Framtida budgetram   (Dnr. 2021-000004) 
Inför kommande år finns flera faktorer som gör att SÄRFs framtida budgettilldelning behöver 
ses över och detta bör uppmärksammas hos medlemskommunerna. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till skrivelse som presenteras 

till direktionens möte 2020-03-26 för beslut 
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§ 73  
Information från förbundsdirektören  
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
Planering ny brandstation i Ulricehamn. 
Isabelle Wikström (servicechef Ulricehamns kommun) och räddningschef Andreas Leandersson 
informerar om de olika alternativ som diskuteras för placering av ny brandstation i Ulricehamn.  
Fördelar och nackdelar beskrivs i de olika alternativen med hänsyn till insatstider, trafiksituation, 
kostnader m m. Ärendet är under beredning i Ulricehamns kommun i samverkan med SÄRF och 
återkommer till direktionen för beslut. 
 
Rapport från revisorerna angående lokalkostnader 
SÄRFs revisorer ha anlitat en extern part för översyn av SÄRFs lokalkostnader. Rapporten har nu 
inkommit till SÄRF och ska behandlas av direktionen vid kommande sammanträden. Svarstiden är 
satt till 15 mars vilket innebär att ärendet inte hinner beredas inför direktionens beslut. 
Förbundsdirektören ges i uppdrag att hos revisorerna begära att svarstiden förlängs till 2020-06-15. 
 
SÄRFs Vision 2030 
Arbetet pågår internt i partsammansatt arbetsgrupp med chefer och fackliga företrädare. 
Direktionen involveras med uppstart vid sammanträdet i januari. 
 
Förändrad lagstiftning LSO 
Lag 2003:778 om Skydd mot Olyckor (LSO) har ny lydelse gällande fr. o m 2021-01-01. 
I förändringarna ingår även nya regler angående handlingsprogram och ledningssystem. Dessa 
förändringar träder i kraft fr. o m 2022-01-01. 
Förändringarna innebär bl. a att SÄRFs Handlingsprogram behöver justeras fr. o m 2022-01-01 vilket 
behöver beredas under år 2021. Direktionen kommer att ges ytterligare information vid 
sammanträdet i januari. Information finns samlat i denna länk; www.msb.se/forandringarlso  
 
RäddsamVG 
Under 2021 är dessa konferenser hittills planerade; 
Vårkonferens 27 maj och höstkonferens 25 november. 
 
Jämställdhet och likabehandling 
SÄRFs planer för jämställdhet och mångfald uppdateras samt strategier för likabehandling utformas. 
Under våren kommer alla arbetsgrupper att ha ett gemensamt tema vid APT och diskutera 
normkritik.  
 
Larmstatistik 
Statistik redovisas och mer fördjupande information kommer att tas med till sammanträdet i januari. 
  

http://www.msb.se/forandringarlso


SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 9(9) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-12-18 
 
 
Kommunikationsinsatser 
Inför advent och jul har ett antal budskap förmedlats främst via korta filmer i sociala medier. 
Inför julen har de arbetsgivare som har en brandman i beredskap anställd hos sig uppmärksammats 
och tackats med en gåva från SÄRF i form av en skylt ”Här jobbar en brandman”. 
 
Rekrytering brandmän 
Rekrytering för heltidsbrandmän till ett antal tillsvidareanställningar samt semestervikariat är i 
princip klar för tillträde under maj 2021. Även rekryteringen för brandman RIB är klar och ett antal 
nya brandmän startar sina anställningar i januari 2021. 
 
Corona-pandemin 
Arbete pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder och uppdatera information till 
anställda. Anställda som varit sjukfrånvarande med konstaterad Covid-19 har hittills varit relativt få 
och har inte påverkat möjligheten att upprätthålla beredskap och förmåga vid insatser. SÄRF 
fortsätter tillsvidare att tillämpa de interna regler och restriktioner som infördes under våren för att 
motverka smittspridning på arbetsplatserna. 
 
§ 74 
God Jul och Gott Nytt År 
Ordföranden tackar direktionen och all personal inom SÄRF för arbetsinsatserna under år 2020 och 
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Förbundsdirektören tackar direktionen för det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År. 
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