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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-04-22 kl. 8.30 – 12.15 

Omfattning § 29 - § 41 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten Borås 

Lars-Erik Olsson  

för Carl Pålsson Bollebygd 

AnnSofi Tureson Mark 

Torsten Lindh Svenljunga 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen Borås 

Johan Björkman Svenljunga 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Björn Larsson, avdelningschef 

Christian Hallberg, avdelningschef 

Stefan Bengtsson, avdelningschef § 36 

Caroline Olausson, kommunikatör § 36-§ 41 

Sandra Eidergren, kommunikatör § 36-§ 41 

Susanne Kling, sekreterare 

 

Utses att justera Lars-Erik Olsson 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Lars-Erik Olsson 

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-05-06  
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§ 29 

Upprop 

Upprop med kontroll av närvaro. Lars-Erik Olsson ersätter Carl Pålsson. 

§ 30 

Val av justerare 

Lars-Erik Olsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 31 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med ett tilläggsärende; Utvecklingsfrågor. 

§ 32 

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033) 

Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska 

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2022-02-01 – 2022-03-31 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 33 

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 
 
§ 34 

Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 2022 (Dnr. 2022-000255). 

Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom SÄRFs kommuner uppdateras varje år 

i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex styrs av löneökningar på medianlön för sotare enligt 

avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetare-

förbundet, (1,4 % från 1 april 2022). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månaders 

förändring i februari (4,3 % 2022). 

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att taxorna för rengöring och brandskyddskontroll höjs med 1,93 % enligt bilagor att gälla från 

och med 2022-06-01. 
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§ 35 

Rapport från medlemsrådets möte 8 april 

Frågan om utökade budgetmedel har diskuterats i SÄRFs medlemsråd och direktion under 2020 och 

2021. Efter beslut av direktionen har SÄRF 2022-02-08 sänt skrivelse till medlemskommunerna 

”Begäran om utökning av budgetmedel”. Därefter har SÄRF redovisat ytterligare analyser och 

konsekvenser till ekonomichefsgruppen. 

Vid medlemsrådets möte 8 april presenterade medlemskommunernas ekonomichefer förslag som 

beskriver hur SÄRFs begäran kan hanteras. Förslaget innebär att medlemskommunerna i stort 

tillmötesgår SÄRFs begäran. Ärendet bereds nu inför beslut om Rambudget 2023 vid direktionens 

sammanträde 3 juni. Vid mötet lämnades även information om ett antal verksamhetsfrågor samt 

ekonomi 2021 och 2022. 

 

Direktionen diskuterar hur kontakterna för samverkan och information mellan medlems-

kommunerna och SÄRF bör utformas. 

§ 36 

Information angående säkerhetsläget 

Säkerhetsskyddslagen anger att räddningstjänst är en säkerhetskänslig verksamhet. SÄRF har 

upprättat en säkerhetsskyddsanalys och en plan för säkerhetsarbetet finns. Under första kvartalet 

2022 har ett antal åtgärder genomförts bl. a har IT-säkerheten följts upp. Med anledning av 

situationen i Ukraina har en särskild stab inrättats som prioriterar åtgärder som ska vidtas. 

§ 37 

Information från avdelning Skydd och samhälle 

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) påverkar det förebyggande kärnuppdraget. De 

nya lagkraven innebär bl. a att ett ökat antal tillsyner behöver genomföras. Den nya lagstiftningen 

och föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu mer tydliga 

krav att räddningstjänsten, inte den enskilde verksamhetsutövaren, ska identifiera och dokumentera 

de objekt där tillsyn krävs. Även lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har förändrats, 

främst genom att tillståndstiderna har förkortats. De utökade lagkraven i kombination med en 

kraftig ökning av antalet byggärenden i kommunerna medför ett ökat resursbehov inom den 

förebyggande verksamheten. SÄRF har anpassat rutiner och personalresurser så att arbetet bedrivs 

på ett ändamålsenligt sätt. 

§ 38 

Information från SÄRFs kommunikatörer 

Kommunikatörerna har en brett uppdrag inom SÄRF för kommunikationsinsatser såväl externt som 

internt. Aktuellt just nu är att leda projektet för ”Digital arbetsplats” som främst innebär övergång 

till Office 365 och förändring av intranätet. SÄRF använder kontinuerligt sociala medier för att 

sprida information. Direktionen informeras om hur budskap når ut i olika målgrupper. Inför 

sommaren planeras en kampanj med budskap riktad till unga vuxna. Man hittar SÄRF via 

@raddningSARF. 
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§ 39 

Ekonomisk information 

Eventuellt underskott år 2022 kommer inte att kompenseras särskilt från medlemskommunerna. 

Åtgärder vidtas inom verksamheten med mål att uppnå positivt resultat. 

 

Budgetprocessen inför 2023 diskuteras. Direktionen tar beslut om rambudget 2023 vid 

sammanträdet 3 juni, detta möte förlängs preliminärt till heldag. Medlemskommunerna kommer att 

ta sina beslut om budget 2023 vid olika tillfällen under hösten. Direktionen tar beslut om 

Verksamhetsplan och internbudget 2023 vid sammanträdet i december. 

 

§ 40 

Utvecklingsfrågor 

Direktionen diskuterar de kontakter som tagits med räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg (SMS) och konstaterar att representant från SMS bör bjudas in för att informera vid något 

av direktionens kommande sammanträden. 

 

§ 41 

Information från förbundsdirektören 

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 
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