
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 
Plats och tid Skene brandstation 
 2019-03-15 kl. 8.30 – 15.00 
 
Omfattning § 12 - § 22 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Anna Christensson för  
Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Lars-Erik Olsson  Bollebygd 

Johan Björkman  Svenljunga 
  Stephan Bergman  Tranemo § 12 - § 21 
  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
    

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Ida Maberg, lagchef (§ 12- § 14) 
  Susanne Kling, sekreterare 

Magnus Selin, Kommunal 
  Peder Liljeroth, SACO  

 
Utses att justera Anders Brolin 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Anders Brolin 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-04-01 
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§ 12 
Val av justerare 
Anders Brolin utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 13 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 14 
Lagchef Ida Maberg hälsar välkommen till brandstationen i Skene och informerar om 
verksamheten. 
 
§ 15 
Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2018 (Dnr. 2019-000157) 
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad 
handling. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2, Uppföljning av 
Verksamhetsplanen i bilaga 3 samt Uppföljning av Internkontrollplanen i bilaga 4.  
 
Verksamheten under 2018 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2018 har merparten av de 
uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda.  
 
Årets resultat visar ett överskott med 2,3 Mkr med en omsättning under året på ca 184,8 
Mkr. Avvikelse mot budget är +1,6% och de större posterna består av lägre kostnader för 
avtalspension men högre för personal på grund av sommarens skogsbränder och för 
upprustning av Guttasjöns övningsområde. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2018 
 
att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och 

verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
bedömning av ansvarsfrihet för direktionen 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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§ 16 
Information angående SÄRF:s budget 
Direktionen informeras om budget 2019 samt övriga ekonomiska förutsättningar som gäller 
inom SÄRF. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 17 
Internkontrollplan 2019 (Dnr. 2019-000158) 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2019 och identifierat och värderat riskerna. Tre kontrollområden har särskilt prioriterats och 
ingår i internkontrollplanen för 2019. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa Internkontrollplan 2019 enligt bilaga 
 
§ 18 
IVPA (I väntan på ambulans) – utökning med Fristad och Sätila 
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har framställt en önskan till SÄRF om att utöka 
IVPA-verksamheten att omfatta även stationerna i Fristad och Sätila. Som grund för 
framställan ligger den IVPA-rapport som utarbetas av SÄS och SÄRF. 
 
Direktionen diskuterar de uppgifter som framkommit i media under senare tid angående 
neddragningar inom ambulansverksamheten. Räddningschefen kommer att ta kontakter 
med SÄS i denna fråga. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att IVPA-verksamhet införs vid SÄRF:s stationer i Fristad och Sätila 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra förändringen 
 
§ 19 
Förlängning av tillförordnad Räddningschef (Dnr. 2016-000147) 
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) anger att en räddningschef ska finnas utsedd inom 
organisationen. Direktionen har tidigare beslutat att utse Stefan Bengtsson som tillförordnad 
räddningschef under perioderna 2016-05-01 – 2017-06-30 samt 2017-07-01 – 2018-06-30 
samt 2018-07-01-2018-12-31 samt 2019-01-01 – 2019-06-30. 
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Rekrytering av räddningschef har inte inletts då innehållet i funktionen, förutom den 
lagstadgade delen, är under beredning. Behov finns därför att förlänga tillförordnandet 
ytterligare en period. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att Stefan Bengtsson utses till tillförordnad räddningschef fr. o m 2019-07-01 och till 

dess rekryteringsprocessen är avslutad, dock längst t o m 2019-12-31. 
 
§ 20 
Revisionen 
De politiskt valda revisorerna har framfört önskemål om att träffa den nyvalda direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att revisorerna inbjuds att medverka vid direktionens sammanträde 2019-09-20 med 

start kl. 8.30. 
 
§ 21 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 

• Besök av landshövdingen 
Den 3 maj kommer SÄRF att få besök av landshövdingen. Besöket genomförs i samverkan 
med RäddsamVG och syftet är främst att ha en dialog angående sommarens skogsbränder. 
Direktionen kan anmäla intresse att medverka till förbundsdirektören. 

 
• Individuella möten 

Förbundsdirektören planerar att träffa direktionens medlemmar kommunvis för ömsesidigt 
utbyte och möjlighet att diskutera kommunanknutna frågor. 

 
• Avtal med SOS Alarm 

RäddsamVG genomför gemensamt diskussioner med SOS Alarm angående villkor och 
kostnader i avtalet. 

 
• Räddningstjänstutbildning på gymnasier 

Marks gymnasium och Sven Erikssongymnasiet i Borås har tecknat avtal med SÄRF och 
kommer fr. o m hösten 2020 att erbjuda kurser med koppling mot räddningstjänsten i några 
av gymnasieprogrammen. 
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Efter avslutad utbildning kommer eleven att vara utbildad på en nivå som motsvarar den 
preparandutbildning som genomförs för nyanställda brandmän till RIB-kårerna. SÄRF ser 
mycket positivt på denna utveckling då detta kan komma att väcka intresse för framtida 
arbete som brandman RIB, brandman heltid och brandingenjör. 
Även gymnasiet i Ulricehamn har visat intresse för ett framtida samarbete. 

 
• Guttasjöns övningsanläggning 

Möjligheter utreds nu för att ersätta den nuvarande gamla gasolanläggningen med en ny typ 
av anläggning. Inledande kontakter har tagits och kostnadsberäkningar pågår för att 
eventuellt tas med i investeringsbudget inför år 2020. 

 
• Kontakter med blivande brandingenjörer 

SÄRF har besökt studenter som läser till brandingenjör i syfte att ge information och främja 
framtida rekryteringar. 

 
• Fastighetsregister 

Det är nu klart att SÄRF får tillgång till fastighetsregister i kommunerna Mark och Tranemo. 
SÄRF har behov av detta även i övriga medlemskommuner. 

 
• Statistik 

Räddningschefen redovisar och kommenterar operativa händelser under 2018. 
 

• Branden på Evedalsgatan 
Räddningschefen informerar om händelseförloppet vid den stora brand som inträffade den 
27 februari på Evedalsgatan i Borås. I fastigheten fanns flera olika verksamheter 
representerade. Insatsen kommer att utredas av en extern utredare från Karlstads 
räddningstjänst i syfte att dra erfarenheter av hur den operativa insatsen fungerade.  
RISE (Research Institutes of Sweden) har ställt en muntlig förfrågan om att få genomföra en 
utredning för att belysa spridningsrisken utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv, om de får 
möjlighet till resurser. 

 
• Praktik som brandman i beredskap 

För att locka personer att bli brandman i beredskap vid våra RIB-stationer ges möjlighet till 
praktik under ett antal månader. Man deltar i övningar och stationsarbeten och målet är att 
personen sedan söker till lediga tjänster och blir anställd om brandman. Under senare år har 
antalet intresserade praktikanter ökat vilket påverkat bemanningen i positiv riktning. 

 
• SÄRF:s ledningscentral 

Under år 2010 installerades ny teknik i ledningscentralen och detta finansierades till hälften 
med statsbidrag via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Den tekniska 
utrustningen är nu i behov av modernisering för att upprätthålla nuvarande förmåga. SÄRF 
har ansökt hos MSB som har förmedlat ett åtgärdsförslag. Ärendet bereds nu vidare inför 
budget 2020. 
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§ 22 
Information om arbetet med nytt Handlingsprogram samt Work-shop 
Ett nytt Handlingsprogram för SÄRF ska utarbetas för att gälla under perioden 2020 – 2023. 
Handlingsprogrammet är det styrdokument som beskriver hur SÄRF:s ska bedriva det 
olycksförebyggande arbete och den operativa verksamheten utifrån Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 
 
Brandingenjör Peder Liljeroth, som har i uppdrag att utarbeta förslag till nytt 
handlingsprogram, redovisar hur arbetet kommer att bedrivas och de tankar som hittills 
finns avseende innehåll. 
 
Direktionen genomför en Work-shop där olika frågeställningar kring verksamhetsstrategier, 
inriktning och huvudfokus diskuteras. Ärendet återkommer till direktionen 2019-06-14. 
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