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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-01-28 kl. 8.30 – 12.20 

Omfattning § 5 - § 16 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten (digitalt) Borås 

Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 

AnnSofi Tureson (digitalt) Mark 

Johan Björkman (digitalt) §5-§14 

för Torsten Lindh Svenljunga 

Anders Brolin (digitalt) §5-§12  

Stephan Bergman (digitalt) §13-§16 Tranemo 

för Anders Brolin 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen (digitalt) Borås 

Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 

Stephan Bergman (digitalt) Tranemo 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Christian Hallberg, avdelningschef 

Fredrik Lovén, brandingenjör § 13 

Susanne Kling, sekreterare 

Fredrik Iwanson, facklig representant Ledarna (digitalt) 

Bengt Sörqvist, facklig representant BRF (digitalt) 

Per Gullander, facklig representant Kommunal 

 

Utses att justera AnnSofi Tureson 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            AnnSofi Tureson 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-02-07  

Comfact Signature Referensnummer: 1277889
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§ 5 

Upprop 

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

att säkerställa närvaro. 

§ 6 

Val av justerare 

AnnSofi Tureson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 7 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 8 

Rapport delegationsärenden (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 2021-11-01 – 2021-12-31 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 9 

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2022-000034) 

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

beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas i rapport. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
§ 10 

Begäran till medlemskommunerna angående utökning av budgetmedel (Dnr. 2021-000004) 

SÄRFs ekonomiska förutsättningar har inte följt jämförbar ekonomisk utveckling i motsvarande 

kommunal verksamhet i medlemskommunerna. Direktionen har iakttagit att den ekonomiska 

situationen bör eftersträva korrigeringar utöver den beslutade för att säkerställa SÄRFs 

samhällsviktiga verksamhet. SÄRFs medlemsråd informerades om framtida behov av budgettillskott 

2021-04-09 och frågeställningen om utökad budgetram diskuterades även på medlemsrådet 

2021-11-12. Direktionen beslutade vid sammanträdet 2021-12-10 att ge förbundsdirektören i 

uppdrag att utforma förslag till skrivelse till medlemskommunerna. Ärendet har genomarbetats vid 

direktionens extra arbetsmöte 2022-01-21. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna skrivelsen samt översända denna till medlemskommunerna 
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§ 11 

Framställan om lokalbehov för räddningstjänst i Tranemo (Dnr. 2022-000035) 

Tranemo kommuns representanter i SÄRFs direktion har sedan en tid tillbaka påtalat behov av att 

översyn görs av lokalbehovet för brandstationer inom Tranemo kommun. För att initiera ärendet för 

behandling ska direktionen inkomma med en framställan till Tranemo kommun. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna framställan och översända denna till Tranemo kommun 
 
§ 12 

Sammanträdesdag - ändring för mötet i april (Dnr. 2021-000378) 

Direktionen fastställde 2021-06-11 sammanträdesdagar för år 2022. Direktionens planerade 

sammanträde 2022-04-29 kommer att sammanfalla med Sjuhärads kommunalförbund varför SÄRF 

bör hitta ett alternativt datum.  

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att direktionens sammanträde 2022-04-29 flyttas till 2022-04-22 kl. 8.30 – ca 12.00 

 
§ 13 

Information angående SÄRFs tillsynsverksamhet (Dnr. 2022-000043) 

Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om den tillsynsverksamhet som bedrivs inom SÄRFs 

medlemskommuner. Exempel redovisas om pågående ärenden inom olika typer av verksamheter, 

exempelvis vårdboenden och hyresfastigheter. Information ges om de regelverk som finns angående 

sprinkler i olika typer av vårdboenden samt om de diskussioner som förs med fastighetsägare 

angående detta. 

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga informationen till handlingarna samt påtalar att direktionen återkommande önskar 

denna typ av information 

 
§ 14 
Riskanalys 2022 (Dnr. 2022-000036) 
Ledningsgruppen har utarbetat underlag till riskanalys för år 2022. Riskanalysen ska ligga till grund 
för prioritering av de risker som ska ingå i internkontrollplanen för år 2022. 
Direktionen påbörjar genomgång av riskanalysen för kompletteringar och förändringar. Riskanalysen 
kommer att färdigställas vid sammanträdet 2022-03-18 då även beslut om internkontrollplan tas. 
 
§ 15 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 16 

Information från förbundsdirektören 

 

Övergripande ledning 

Förbundsdirektören och räddningschefen informerar om hur arbetet fortskrider i pågående projekt angående 

samarbete för övergripande ledning inom Västra Räddningsregionen. Projektdirektiv har inkommit före jul 

för remiss och SÄRF har framfört synpunkter. Frågan om hur SÄRF ska gå vidare i frågan kommer att tas 

upp som ärende till direktionen 2022-03-18. Underlag kommer att utarbetas med fördelar, nackdelar och 

ekonomiska konsekvenser för olika alternativ. 

 

Larmstatistik 

Räddningschefen redovisar aktuell larmstatistik och kommenterar även ett antal väderrelaterade trafikolyckor 

som skett på RV40. 

 

Coronasituationen 

Den senaste utvecklingen med smittspridning har påverkat SÄRF med en del frånvaro som varit hanterbar. 

Bemanningen för vattendykning är ansträngd p g a de särskilda medicinska bestämmelser som gäller för 

vattendykare som varit sjuka i Covid-19. 

Guttasjön  

Tidplanen för ombyggnationen av huvudbyggnaden är cirka tre veckor fördröjd p g a att det i byggstarten 

fanns oklarheter projektledningen, ofullständiga ritningar m m. Detta är nu åtgärdat och byggnationen fortgår 

som beräknat. 

Det nya kallrökhuset på övningsfältet är klart och tas i bruk inom kort. 

SÄRF har från Miljöförvaltningen i Borås fått tillstånd att området kan användas för att utföra storskaliga 

batteritester. 

Diskussioner förs med Borås stad angående markområde som kompensation för den yta som upplåtits till 

Polisens skjutbana. 

 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 
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