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Plats och tid Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-03-26 kl. 8.30 – 11.45 

Omfattning § 10 - § 18 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 
Ulf Sjösten (digitalt) Borås 
Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 
AnnSofi Tureson (digitalt) Mark 
Torsten Lindh (digitalt) Svenljunga 
Anders Brolin (digitalt) Tranemo 
Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen (digitalt) Borås 
Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 
Johan Björkman (digitalt) § 10-§17 Svenljunga 
Stephan Bergman (digitalt) Tranemo 
Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 
Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Tobias Söderman, sekreterare 

Utses att justera Börje Eckerlid 

 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 
                            Tobias Söderman 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 
                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 
                            Börje Eckerlid  

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-04-14  
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§ 10 
Upprop 
Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild görs för 
att säkerställa närvaro. 

§ 11 
Val av justerare 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 12 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 13 
Rapport delegationsbeslut (Dnr. 2021-000005) 
Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska 
anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2021-01-01 – 2021-02-28 
redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 14 
Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020 (Dnr. 2021-000164) 
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad 
Årsredovisning samt bilagorna Uppföljning av Verksamhetsplan 2020 och Uppföljning av 
Internkontrollplan 2020. 

Verksamheten under 2020 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. 
Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2020 har merparten av de uppsatta målen helt eller 
delvis blivit nådda. 

Årets resultat visar ett överskott med 5,7 Mnkr med en omsättning under året på 193,3 Mnkr. 
Avvikelse mot budget är +4,7 % och de större posterna består av lägre kostnader för pension, 
avskrivningar samt personal då många aktiviteter ej kunnat genomföras på grund av Covid-19. 

Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2020 

att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning inkl. bilagor till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för 
direktionen 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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§ 15 
Internkontrollplan 2021 (Dnr. 2021-000165) 
Internkontrollplan för 2021 har upprättats och fyra kontrollområden inom verksamheten har valts ut 
som är av väsentlig betydelse. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att fastställa Internkontrollplan 2021 enligt bilaga. 
 
§ 16 
Lokalkostnader i SÄRF – rapport från utredning (Dnr. 2021-000262). 
SÄRFs förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av hyressättning av 
räddningstjänstförbundets verksamhetslokaler. Syftet med granskningen har varit att granska hur 
principerna för hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler 
förbundet hyr i medlemskommunerna ser ut. Själva granskningen har på uppdrag av revisorerna 
genomförts av EY som presenterat en granskningsrapport. 
Direktionen ska senast 2021-06-15 redovisa planerade åtgärder till revisorerna. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att presentera förslag till åtgärder för redovisning vid 
direktionens sammanträde 2021-04-23. 

 
§ 17 
Framtida budgetram - skrivelse (Dnr. 2021-000004) 
Direktionen tog vid sammanträdet 2020-12-18 beslut att ge förbundsdirektören i uppdrag att 
utarbeta förslag till skrivelse till medlemskommunerna angående SÄRFs framtida budgettilldelning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att återremittera ärendet 
 
§ 18 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner 
och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 

Aktuella insatser och larmstatistik 
Information lämnas om larmstatistik. Antalet trafikolyckor har minskat under år 2020 jämfört med år 2019. I 
Borås, Ulricehamn och Mark har antalet larm minskat något. Medelvärde av insatstider under perioden 2016-
2020 har sammanställts. Svenljunga kommun sticker ut något med en längre insatstid, geografin med tydlig 
glesbygd i kommunen påverkar insatstiderna. 

Information lämnas om process för att utfärda eldningsförbud. Skogsbrandflyg bevakar dagligen terrängen i 
SÄRF:s område och utförs av frivilliga flygkåren. MSB finansierar skogsbrandflyget och Länsstyrelsen 
samordnar arbetet. SÄRF har fortfarande det operativa ansvaret i området. 



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 4 av 4
   Sammanträdesdatum 
   2021-03-26 
 

Förebyggande arbete 
Riktad insats genomförs med tillsyn av flerfamiljshus. Dialog förs med Borås stad gällande tillsyn av 
vårdboenden och kommunen är angelägen om att utföra nödvändiga åtgärder. Dialog förs med Marks 
kommun om avtal för byggprocessen. 

Bemanning och operativ förmåga 
Trots pandemi och de utmaningar denna bidragit med har bemanning och beredskap kunnat upprätthållas. 
Övningsdatabas och övningsregistrering har arbetats om och digitaliserats för RiB-stationer och 
räddningsvärn och arbete pågår för att helt digitalisera heltidsstationernas övningsregistrering.  

Rekrytering brandmän 
Rekrytering för brandman till RiB-stationerna har påbörjats för anställning till hösten. Två stationer är 
utpekade där ett större behov finns att tillföra personal. Särskild satsning på exponering görs i samband med 
annonsering för dessa stationer. 

Jämställdhet och likabehandling 
Arbete, dialog och samverkan kring jämställdhet och likabehandling sker kontinuerligt i Räddningstjänsterna 
nationellt och även inom SÄRF. Den särskilda räddningstjänstutredning som färdigställdes 2018 pekar på att 
räddningstjänsterna inte har nått fram i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. MSB har fått i uppdrag att stödja 
kommunerna i arbetet med jämställdhet och mångfald. 

Övergripande ledning 
Lägesbild redovisas för SÄRFs pågående arbete med övergripande ledning i syfte att uppfylla justerad 
lagstiftning. 

Brandstation Ulricehamn 
Förslag på tomt för byggnation av ny brandstation har tagits fram i Ulricehamn. Aktuell tomt är kommunägd, 
ligger placerad inom ett område SÄRF bedömt lämpligt och uppfyller i övrigt vad som krävs för att inrymma 
brandstationen. 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 
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