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Plats och tid Brandstationen Bollebygd 
 2018-10-12  kl. 8.30 – 10.50 
 
Omfattning § 39 - § 43 
 
Närvarande ledamöter Ulf Sjösten  Borås 

Tord Andersson  Borås 
Emma Isfeldt  Bollebygd 
Tomas Johansson  Mark 

  Torsten Lindh  Svenljunga 
  Anders Brolin för  

Crister Persson  Tranemo 
  Per Gustavsson  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Andreas Cerrny  Borås 

Christer Johansson  Bollebygd 
Johan Björkman  Svenljunga 

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Peter Orrestrand, platschef Bollebygd 

  Susanne Kling, sekreterare 
Magnus Selin, Kommunal 
 

Utses att justera Emma Isfeldt 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                             Ulf Sjösten 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Emma Isfeldt 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2018-10-23 
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§ 39 
Val av justerare 
Emma Isfeldt utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 40 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 41 
Delårsbokslut januari – augusti 2018  (Dnr. 2018-000631) 
Delårsbokslut har upprättats för perioden januari – augusti 2018 enligt bilaga. Resultatet för 
perioden visar ett underskott med 855 tkr. Prognosen för hela år 2018 visar ett överskott på 
0,2 mkr och skillnaden mot budget beräknas till +0,5 mkr. Största avvikelsen kommer från 
högre avtalsintäkter men det är också högre kostnader p.g.a. sommarens bränder.  
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsbokslutet 
 
 
§ 42 
Information om Bollebygd och Singel responder 
Platschefen Peter Orrestrand informerar om verksamheten vid RIB-kåren i Bollebygd. 
Ambulanssjukvården har sedan någon vecka tillbaka infört Single Responder i Bollebygds 
kommun och brandstationen i Bollebygd är utgångspunkten för verksamheten. 
Ambulanssjuksköterskan informerar om hur arbetet bedrivs. 
 
 
§ 43 
Information 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas några större 
genomföranden: 
 

• Avtal RIB 2017 och 2019 
Förbundsdirektören informerar om arbetet som pågår via SKL/Sobona angående avtalet RIB 
2017 samt det kommande avtalet RIB 2019. 
 

• Säkerhetsskydd 
Räddningschefen informerar om SÄRF:s arbete med säkerhetsskydd. Frågorna har 
aktualiserats både nationellt och lokalt och en ny säkerhetsskyddslag kommer att träda i 
kraft 2019 som medför utökade begrepp och högre krav. 
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• Information arbete med internbudget 2019 
Direktionen informeras om det arbete med internbudget 2019 som nu pågår. Bland den 
operativa personalen finns 15 personer som kan avgå med SAP-R (Särskild avtalspension 
inom räddningstjänsten). För att säkerställa bemanningen kommer en viss överanställning att 
bli aktuell vilket kan komma att påverka 2019 års budget. 
 

• Förstudie Borås brandstation och Guttasjön 
SÄRF har träffat Borås stad vid inledande möten. Eventuellt kommer polisutbildningen att 
vilja använda en del av marken inom Guttasjöns område till skjutbana. Diskussioner förs nu 
om tilldelning av annan mark till SÄRF. 
 

• Brandstationen Ulricehamn 
Ulricehamns kommun har föreslagit några tänkbara platser och nu genomförs 
körtidsanalyser. Planeringen är att ny station ska vara klar år 2024. 
 

• Särskild förebyggande insats 
Under två veckor i höst kommer en särskild insats med tillsyn i skolor och vårdboenden att 
genomföras. 
 

• Studiebesök angående miljöfrågor 
SÄRF har haft besök av Miljö-och energidepartementet, Försvarsdepartementet, 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk samt MSB och temat för dagen var miljö. Ett besök 
gjordes vid Viskafors RIB-kår som informerade om det arbetssätt som används för att minska 
släckvattnets miljöpåverkan. Under eftermiddagen besöktes Guttasjön för information och 
erfarenhetsutbyte. 
 

• Rekrytering 
Rekryteringar pågår nu för brandmän till heltidskårerna samt till RIB-kårerna. Den 24 oktober 
anordnas en inspirationskväll på brandstationen i Skene riktad till kvinnor som har intresse av 
brandmannayrket. 
 

• SÄRF är nominerad till ”Guldbrandposten” 
Tidningen Firefighter, som är Brandmännens riksförbunds tidning, kommer att dela ut ett pris 
till ”årets räddningstjänst”. SÄRF är en av flera nominerade räddningstjänster och kommer nu 
att sända in en hel del material inför den slutliga bedömningen. 
 

 


