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Plats och tid Brandstationen Borås 
 2020-10-23 kl. 8.30 – 11.20 
 
Omfattning § 50 - § 56 
 
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 Anna Christensen  Borås 
  Lars-Erik Olsson  Bollebygd 
  Peter Branshöj  Mark 

Johan Björkman  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo  

  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 

  Björn Larsson, avdelningschef (deltog t o m § 53) 
  Christian Hallberg, avdelningschef 

Tobias Söderman, sekreterare 
   

Utses att justera Torsten Lindh 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Tobias Söderman 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                    Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Torsten Lindh 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-11-12 
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§ 50 
Val av justerare 
Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 51 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tilläggsärende § 55 SÄRF:s finansförvaltning. 
 
§ 52 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2020-000015) 
Direktionen har 2020-03-20 fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att 
vissa beslut ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. 
Beslut för perioden 2020-08-11 – 2020-10-05 redovisas i förteckning.  
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 53 
Guttasjöns om-och tillbyggnad (Dnr. 2017-000708) 
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. Direktionens 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. Beslut togs även om att ge 
förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta ett underlag som beskriver hur de ekonomiska 
konsekvenserna för SÄRF kan hanteras. SÄRF har även utarbetat en risk och 
konsekvensanalys utifrån ett utvecklingsperspektiv. 
 
Kommunfullmäktige i Borås tog 2020-06-17 beslut om att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens projekteringsframställan, under förutsättning att SÄRF tillstyrker förslaget. 
SÄRF:s medlemsråd informerades 2020-10-16.  
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att tillstyrka att upphandling enligt Borås stads projekteringsframställan inleds 
 
att ärendet återkommer till direktionen efter avslutad upphandlingsprocess. 
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§ 54 
Delårsrapport januari – augusti 2020  (Dnr. 2020-000619) 
Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2020 enligt bilaga. Resultatet för 
perioden visar ett överskott med 5,2 mnkr. Prognosen för hela år 2020 visar ett överskott på 
2,0 mnkr och skillnaden mot budget beräknas till +4,3 mnkr. Största avvikelsen kommer från 
omvärdering av pensionsskulden. 
 
Revisorerna kommer att granska delårsrapporten och färdigställa sin granskningsrapport vid 
sitt sammanträde 2020-10-29. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2020 
 
att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och 

granskningsredogörelse till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
beslut 

 
§ 55 
SÄRF:s finansförvaltning 
Det bör undersökas vilka alternativ som finns för SÄRF:s finansförvaltning med syfte att 
utröna om bättre alternativ finns bl. a för möjlighet till avkastning på det egna kapitalet. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda detta 
 
§ 56  
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. Totalt antal händelser har minskat något i förhållande till 
motsvarande period under 2019. Bollebygd- och Tranemo kommun har haft en liten ökning av 
händelser medan övriga kommuner har haft en minskning. Rapport lämnas om branden i Borgstena 
och de slutsatser som framkommit i samband med insatsen. 
 
Inventering av hyressättning 
Arbetet med inventering av hyressättning för SÄRF:s fastigheter pågår. Förbundsdirektör, 
ekonomichef och avdelningschef Teknik- och fastighet har blivit intervjuade av den externa parten. 
Rapport ska sammanställas och därefter presenteras för SÄRF:s revisorer som är uppdragsgivare 
under november.  
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Uppsägning sotningsavtal 
SÄRF har sagt upp sotningsavtal med alla underleverantörer i syfte att göra om avtalen. 
Upphandlingsprocess ska inledas under 2021.    
 
LSO 2.0 
Särskild utredning har genomförts kring Lag 2003:778 om Skydd mot Olyckor (LSO). Utredningen har 
lett till ett antal föreslagna förändringar. Ändringarna kan innebära krav på justeringar i 
handlingsprogrammets utformning. I övrigt kommer lagstiftningen bland annat påverka 
räddningstjänsterna avseende ledningssystem.  
 
Räddningstjänstgymnasier 
Utbildning för Räddningstjänstgymnasier har startat i ett par skolor i Borås Stad och Marks kommun. 
Tranemo kommun har beslutat i Kommunstyrelsen att inleda samarbete med SÄRF och att starta 
räddningstjänstgymnasiet enligt samma koncept.   
 
Rekrytering brandmän 
Rekrytering för heltidsbrandmän pågår. Intresset för arbete i SÄRF verkar stort då SÄRF denna 
sökomgång fått ett förhållandevis stort antal sökande, närmare 60 st. Rekrytering för brandman RiB 
påbörjas för anställningen till våren. Fem stationer är utpekade där ett större behov finns att tillföra 
personal. Särskild satsning på exponering görs i samband med annonsering för dessa utpekade 
stationer.  
 
Jämställdhet och likabehandling 
SÄRF har varit värd för det nationella nätverket KIRtj (Kvinnor inom räddningstjänsten) den 13-14 
oktober som drivs som en ideell förening. Den fysiska konferensen hölls på Grand hotell i Borås men 
hade begränsat antal deltagare med anledning av pandemin. Konferensen sändes även digitalt och 
glädjande nog deltog många på distans. Deltagarantalet var totalt 120 som innebar nytt rekord för 
Kirtj men också för SÄRF:s kvinnliga deltagarantal. 
 
SÄRF Vision 2030    
På intiativ av Förbundsdirektören har ett strategiskt arbete med SÄRF Vision 2030 startat. Avsikten är 
att fortsätta förändringsprocessen som inleddes 2016 med att utreda och anpassa SÄRF till 
framtidens krav som ställs på samhället. Som bakgrund till arbetet har det tillkommit fler utredningar 
bland annat den särskilda utredning som genomförts om en Effektivare kommunal räddningstjänst, 
Framtidsstudier via Kairos Future samt Agenda 2030 framtagen av FN som bland annat innehåller 17 
globala mål, Lagen om skydd mot samhälle 2.0. Direktionen kommer involveras under arbetets gång 
likaväl som olika konstellationer av arbetsgrupper och ensamutredare. 
 
Kommunikationsinsatser 
Stort fokus har legat på olika kommunikationsinsatser under sommarperioden. Information såväl 
internt som externt kring pandemin. Sommarkampanjen blev lyckad med stor exponering kring 
mobila hem, vatten – och båtsäkerhet men också kring parkeringsproblem kring badsjöar. Andra 
genomförda insatser; ”Brandman på jobbet dagen”, samtliga stationer hade i uppdrag att förlägga sin 
sina vattenövningar invid medlemskommunernas badsjöar, information efter brand i byggnad, mm. 
Arbete pågår med julkampanj för 2020.         
 
 


