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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-09-03 kl. 8.30 – 11.30 

Omfattning § 44 - § 52 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten (digitalt) Borås 

Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 

AnnSofi Tureson (digitalt) Mark 

Torsten Lindh Svenljunga 

Anders Brolin (digitalt) Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen (digitalt) Borås 

Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 

Johan Björkman (digitalt) Svenljunga 

Stephan Bergman Tranemo 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef (digitalt) 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Christian Hallberg, avdelningschef (digitalt) 

Susanne Kling, sekreterare 

Utses att justera Carl Pålsson 

 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Carl Pålsson 

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-09-15 
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§ 44 

Upprop 

Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild görs för 

att säkerställa närvaro. 

§ 45 

Val av justerare 

Carl Pålsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 46 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med ett tillägg under övriga frågor. 

§ 47 

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 2021-05-01 – 2021-07-31 samt 

ett brådskande ordförandebeslut (2021-08-24) redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 48 

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2021-000377) 

Ärenden där SÄRFs medlemskommuner, annan myndighet, organisation eller motsvarande har tagit 

beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 49 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2021-000508) 

Taxorna för SÄRFs myndighetsutövning ska fastställas genom beslut i medlemskommunerna. 

För 2022 års Taxor för myndighetsutövning, gällande fr. o m 2022-01-01, föreslås en höjning med 

1,9 %  

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2022 enligt bilaga. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1174327



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 3 av 6
   Sammanträdesdatum 
   2021-09-03 
 
§ 50 
Guttasjöns om-och tillbyggnad – anslagsframställan (Dnr. 2018-000708) 
SÄRF gjorde 2017 en framställan till Borås Stad att utveckla lokalbehovet på Guttasjöns 
övningsanläggning, varefter en förstudie presenterades 2019. Förstudiens har därefter förankrats i 
förbundets direktion och medlemsråd. Direktionen tog 2020-01-31 beslut att hos Borås stad begära 
att processen för ombyggnation av Guttasjöns övningsanläggning enligt förstudien går vidare till 
projekteringsframställan.  
 
Direktionen beslutade 2020-04-24 att tillstyrka den av Lokalförsörjningsnämnden utarbetade 
projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås stad. 
 
Kommunfullmäktige i Borås tog 2020-06-17 beslut om att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan, under förutsättning att SÄRF tillstyrker förslaget. 
SÄRFs medlemsråd informerades 2020-10-16. 
 
Direktionen beslutade 2020-10-23 att tillstyrka att upphandling enligt Borås stads projekterings-
framställan inleddes samt att ärendet skulle återkomma till direktionen efter avslutad upphandlings-
process. 
 

Lokalförsörjningsnämnden i Borås stad har nu avslutat upphandlingen och har till SÄRF inkommit 

med förslag till anslagsframställan som ska tillstyrkas av SÄRFs direktion. 

 

Projektet finns upptaget i Borås stads investeringsbudget för 2021 med en projektbudget om 

18 900 000 kronor. Projektets budget är baserad på inkomna anbud och kostnaden är beräknad till 

18 873 000 kronor. 

 

Den totala hyreskostnaden för SÄRF beräknas uppgå till 1 231 996 kronor per år vilket innebär en 

höjning av nuvarande hyreskostnad med ca 1 miljon kronor per år. 

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Guttasjöns 

om-och tillbyggnad enligt bilaga samt översända beslutet till Lokalförsörjningsnämnden i 

Borås stad. 

§ 51 

Brandstationer inom förbundet 

Fråga ställs från Anna Christensen angående hur planeringen ser ut för framtida nybyggnationer och 

placeringar avseende SÄRFs brandstationer. Direktionen diskuterar frågeställningarna och 

konstaterar att det är viktigt att frågan bereds i sin helhet för ställningstagande i direktionen samt 

förankring i SÄRFs medlemsråd. Placering och utformning av brandstationer är dessutom beroende 

av vilken operativ förmåga som ska upprätthållas inom olika geografiska områden. En översyn har 

genomförts och arbete pågår inom räddningschefens uppdrag rörande den operativa förmågan som 

är kopplat till stationernas placering ur ett helhetsperspektiv inom ramen för SÄRFs Vision 2030. 
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Direktionen beslutar enhälligt 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att presentera beredningsunderlag i de framtidsfrågor som 

kan påverka brandstationers placeringar 

att direktionen ska träffas för arbetsmöte under en heldag för framtidsdiskussioner. Datum för 

detta bestäms vid sammanträdet 2021-10-22. 

§ 52 

Information från förbundsdirektören 

 

Visselblåsarfunktion  

Ny lagstiftning föreslås träda i kraft i december 2021 som anger att myndigheter ska ha ett system 

för visselblåsarfunktion där individens identitet kan skyddas. SÄRF ser över tänkbara möjligheter för 

detta. 

Konferenser  

13 oktober; digital konferens om civilt försvar, ordföranden och vice ordföranden kommer att delta. 

28 oktober; Suicidprevention i Sjuhärad arrangeras på Pulsen i Borås. 

25-26 november; RäddsamVG Höstkonferens, värd Bohus Räddningstjänstförbund, inbjudan 

kommer. 

Jämställdhet – mångfald 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med kommunala 

räddningstjänster utarbetat ett måldokument och handlingsplan för att öka jämställdhet och 

mångfald i räddningstjänsten. 

Nio kvinnor från SÄRF deltar i den årliga nätverksträffen för kvinnor inom räddningstjänsten. 

Träffen arrangeras av föreningen Kvinnor inom Räddningstjänsten (KiRtj) den 12-13 oktober i 

Kiruna. 

Kommunikationsinsatser 

Den 7 september genomförs den s k Brandman på jobbet dagen för tredje året i rad. Arrangemanget 

är ett initiativ från Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRBF) och 

genomförs i hela Sverige. SÄRF kommer att uppmärksamma brandmän i beredskap och deras 

huvudarbetsgivare bl. a genom inlägg och filmer i sociala medier. Avsikten är främja intresset för 

yrket och att visa på att en brandman i beredskap har ett annat ”vanligt jobb” hos huvudarbetsgivare 

som kan återfinnas i vitt skilda branscher. 

10 september; Världsdagen för teckenspråk samt Internationella suicidpreventiva dagen. 

SÄRF kommer att uppmärksamma båda temadagarna främst genom inslag i sociala medier. 
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Bemanning 

Åtta brandmän i beredskap, från stationer i flertalet av medlemskommunerna, kommer att användas 

som instruktörer vid utbildningar i HLR och grundläggande brandskydd. Instruktörerna kommer, 

inom ramen för sin anställning som brandman/RIB, bl. a att genomföra de utbildningar som 

personal vid SÄRFs medlemskommuner erbjuds. 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Lagstiftningen har förändrats vilket kommer att innebära att räddningstjänsten behöver ta ställning i 

fler tillståndsärenden samt genomföra ett utökat antal tillsyner. Främst kommer detta att påverka 

höstens arbete och resurser. 

Vitesföreläggande Värmlandsgatan 

Direktionen beslutade 2020-12-18 om vitesföreläggande för en fastighetsägare p g a brister i 

brandskyddet i ett flerbostadshus. En brand utbröt den 1 juni i fastigheten vilket har inneburit att 

den därefter inte har använts för boende. Av denna anledning har SÄRF avslutat detta 

tillsynsärende. 

Övergripande ledning 

SÄRF har inlett ett samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningsregion Halland. 

Den tidplan som tagits fram för det fortsatta arbetet presenteras. Ärendet återkommer till 

direktionen vid sammanträdet i december. 

Nytt handlingsprogram 

Arbete pågår med revideringen av SÄRFs handlingsprogram som ska gälla fr. o m 2022-01-01. 

Direktionen fastställer handlingsprogrammet genom beslut vid sammanträdet 2021-12-10. Innan 

dess ska handlingsprogrammet skickas på remiss till medlemskommunerna samt samverkas med 

SÄRFs fackliga organisationer. Revideringarna innebär inga förändringar i mål och omfattning av 

verksamheten. Förändringar görs i strukturen, riskbild och förmåga uppdateras, förmåga för 

räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs, övriga kommunala förebyggande uppgifter 

tydliggörs. 

Larmstatistik 

Statistik redovisas för perioden januari – augusti. 

Enkät om verksamhetens omfattning 

Tio räddningstjänstförbund, bland annat SÄRF, medverkar i en enkät där Medelpads 

Räddningstjänstförbund har initierat en kartläggning om hur verksamhet bedrivs inom olika 

områden. Resultatet kommer preliminärt att kunna redovisas vid direktionens sammanträde 

2021-10-22. 

 

Planering, styrning och uppföljning 

Förbundsdirektören informerar om de modeller som används inom SÄRF. 
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Effektiviseringsåtgärder 

Förbundsdirektören informerar om de olika slag av åtgärder för effektivisering, 

medarbetarutveckling, delaktighet m m som genomförts inom SÄRFs verksamhet. 

Information om tillsynsärenden 

Framledes kommer direktionen att ges mer information kring tillsynsärenden som är av principiellt 

intresse eller större omfattning. 

 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 
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