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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-10-14 kl. 8.30 – 12.15 

Omfattning § 64 - § 71 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten Borås 

Carl Pålsson Bollebygd 

AnnSofi Tureson Mark 

Torsten Lindh Svenljunga 

Anders Brolin Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Lars-Erik Olsson Bollebygd 

Peter Branshöj § 70-§ 71 Mark 

Johan Björkman Svenljunga 

Stephan Bergman Tranemo 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Fredrik Lovén, brandingenjör 

Stefan Bengtsson, avdelningschef § 71-§ 71 

Magnar Skjelseth, styrkeledare § 71-§ 71 

Susanne Kling, sekreterare 

 

Utses att justera Börje Eckerlid 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Börje Eckerlid 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-10-27  
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§ 64 

Upprop 

Upprop med kontroll av närvaro. 

§ 65 

Val av justerare 

Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 66 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 67 

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. I förteckning redovisas delegationsbeslut avseende 

brandskyddskontroll för perioden 2022-01-01-2022-08-31 samt övriga delegationsbeslut för 

perioden 2022-08-01-2022-09-30. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 68 

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 
 
§ 69 
Vitesföreläggande Billdalsgatan 1-3, Borås (Dnr. 2021-000764) 
Räddningstjänsten utförde en tillsyn LSO 2 kap. 2 § på byggnaderna 2021-11-30. Byggnaderna utgörs 
av två flerbostadshus (fastigheterna Lotsen 3 och Lotsen 10) uppförda år 1948-1953 med tre 
våningsplan samt vind och källare. 
 
2021-12-30 upprättades ett föreläggande som delgavs fastighetsägaren (skriftligt mottagningsbevis 
finns). Föreläggandet överklagades inte och bestod av följande krav: 
- Byta ut samtliga äldre lägenhetsdörrar mot brandklassade dörrar, även dörr mot källaren. 
- Åtgärda samtliga skadade plåtdörrar mot trapphusen. Dörrarna ska sluta tätt och dörrar  

mot vind och källare ska vara försedda med dörrstängare. 
- Installera brandvarnare i samtliga lägenheter (saknades vid stickprov på 8 av 10 lägenheter 

vid tillsynen). 
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- Förse förrådsvindar och tvättstuga med handbrandsläckare. 
- Åtgärda bristfällig brandcellsgräns mellan källare och restaurang. 
- Brandfoga glipa mot trapphus. 
- Söka bygglov för vindslägenhet och installera fönster. 
- Bygga igen hål i vägg mellan vindslägenhet och förrådsvind. 
- Förse samtliga fönster i trapphus med öppningshandtag. 
- Rensa trapphusen från lösa inventarier. 
 
Fastighetsägaren fick 6 månader på sig att genomföra förelagda åtgärder och uppföljning 
genomfördes genom återbesök 2022-06-02, 2022-06-29 och 2022-08-19. Lägenhetsdörrarna hade 
bytts ut mot korrekta brandklassade dörrar och lägenheterna försetts med brandvarnare. Andelen 
lösa inventarier i trapphusen hade minskat mycket och vindslägenheten var tömd på inventarier och 
dörren igenskruvad. Övriga punkter var inte åtgärdade. 
 
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 juni 
2022. 
 
Till föreläggandet är kopplat ett månadsvis löpande vite enligt bilaga 1 om inte samtliga brister är 
åtgärdade senast den 31 december 2022. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att förelägga fastighetsägaren Mohammed Radjaian att för fastigheterna Lotsen 3 och 

Lotsen 10, senast den 31 december 2022 åtgärda brister i enlighet med vad som framgår av 
bifogat tillsynsföreläggande med vite 

 
att förpliktiga fastighetsägaren Mohammed Radjaian att utge ett löpande vite enligt nedan 

för varje påbörjad period om en månad, räknat från den 1 jan 2023, som han underlåter 
att åtgärda briserna i enlighet med vad som framgår av bifogat tillsynsföreläggande med vite 

 
Punkt i föreläggandet Vitesbelopp per månad 
1 10 000 SEK 
2 10 000 SEK per skadad plåtdörr 
2 10 000 SEK per saknad dörrstängare mot vind och källare 
3 10 000 SEK 
4 10 000 SEK 
5 10 000 SEK per saknat öppningshandtag 
 
att beslutet ska gälla även om det överklagas 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 70 
Delårsrapport januari – augusti 2022 (Dnr. 2022-000735) 
Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2022 enligt bilaga. Resultatet för perioden 
visar ett underskott med 5,5 mnkr. Prognosen för hela år 2022 visar ett underskott på 2,1 mnkr och 
skillnaden mot budget beräknas till +2,0 mnkr. Förbundet har hög följsamhet mot verksamhetens 
budget men avvikelser finns avseende försäljning av anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. 
långa leveranstider samt att förbundet nu får ränta på inlåning till Borås stads koncernkonto. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 
 
att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse till 

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut 
 

§ 71 

Information från förbundsdirektören 

 

Information från avdelning Skydd och samhälle 

Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om aktuella ärenden där tillsyner genomförts och 

förelägganden har riktats till fastighetsägaren för att åtgärda brister i brandskyddet. 

 

Brand Fristad 

Vid branden på Fristads hyvleri behövde särskild hänsyn tas vid släckarbetet för att skydda 

vattentäkten Öresjö. 

 

Batterifabrik Lockryd 

Inför planeringen för batterifabrik i Lockryd i Svenljunga kommun har SÄRF träffat kommunen för 

att tydliggöra vad som särskilt behöver beaktas i detaljplanearbetet. 

 

Information metodutveckling 

Avdelningschef Stefan Bengtsson och styrkeledare Magnar Skjelseth informerar om det arbete som 

bedrivs i de olika ämnesgrupperna. (ledning, trafik/fordon, räddning, teknik, brand, farliga ämnen, 

vattenlivräddning, naturolyckor, sjukvård). Alla grupper arbetar med omvärldsbevakning, 

metodutveckling, övningsinnehåll och genomförande av övningar för att säkerställa och förbättra 

förmågan för all operativ personal inom SÄRF. Vid dagens information presenterades även ett 

axplock av nya idéer och teknikutveckling som har inhämtats vid besök på Interschutzmässan 

utanför Hannover i Tyskland, som är ledande inom brand, räddning, civilskydd, säkerhet och 

trygghet. 

Övergripande ledning (ELS) 

SÄRF har tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomfört ett 

redundanstest för ledningsfunktionerna med gott resultat. 
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Regionala rådet 

Information lämnades bland annat om ny struktur för den civila beredskapen där SÄRF ingår det 

område som omfattar Västra Götalandsregionen samt Halland. 

 

Upphandling sotning 

Upphandlingen är avslutad men har överklagats. 

 

Avtal medlemskommunerna 

Diskussioner pågår tillsammans med företrädare för medlemskommunerna för att träffa nytt avtal 

avseende utbildning av kommunernas anställda. Nuvarande avtal upphör 2022-12-31. 

 

Nyinvigning av ombyggda Guttasjön 

Den 22 september genomfördes den officiella invigningen tillsammans med cirka 50 inbjudna 

representanter från direktionen, medlemskommunerna och andra samarbetspartners. 

Den 23 september deltog cirka 150 anställda vid en separat invigning och personalevent. 

 

Rekrytering 

Rekrytering inför sommaren 2023 inleds nu för brandmän till heltidsstationerna i Skene och Borås. 

 

Utbildningar angående krissamverkan och räddningstjänst under höjd beredskap 

Utbildnings-och informationstillfällen med möjligheter för politiker att delta. 

Krissamverkan Sjuhärad den 2 september, krissamverkan Länsstyrelsen den 23 november samt 

RäddsamVG ledningskonferens den 24-25 november. Anmälan görs till förbundsdirektören. 

 

SÄRFs Vision 

Förslag på upplägg och innehåll kommer att skickas ut till direktionen innan medlemsrådets 

sammanträde 18 november. Direktionen behandlar resultatet vid sammanträdet 16 december. 

Organisationsjustering 

Förbundsdirektören presenterar utkast för kommande organisationsjustering. Avsikten är att den 

nya organisationen ska kunna träda i kraft fr. o m 2023-01-01 

 

 

 

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 
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