
 
   

 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 1 av 3
   Sammanträdesdatum 
   2021-01-29 

DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-01-29 kl. 8.30 – 14.30 

Omfattning § 1 - § 9 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten (digitalt) § 1 - § 8 Borås 

Anna Christensen för Ulf Sjösten § 9- § 9 Borås 

Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 

AnnSofi Tureson (digitalt) § 1 - § 8 Mark 

Torsten Lindh (digitalt) Svenljunga 

Stephan Bergman för Anders Brolin Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen (digitalt) Borås 

Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 

Johan Björkman (digitalt) Svenljunga 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

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 2021-02-10. 
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§ 1 

Upprop 

Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild görs för 

att säkerställa närvaro. 

§ 2 

Val av justerare 

Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 4 

Rapport delegationsbeslut (Dnr. 2020-000015) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2020-11-24 – 2020-12-31 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 5 

Riskanalys 2021 

Ledningsgruppen har utarbetat underlag till riskanalys för år 2021. Riskanalysen ska ligga till grund 

för prioritering av de risker som ska ingå i internkontrollplanen för år 2021. Internkontrollplanen 

kommer att beslutas av direktionen 2021-03-26. 

Vid dagens sammanträde går direktionen igenom riskanalysen och gör förändringar och 

kompletteringar. Direktionen fastställer även vilka risker som ska ingå i interkontrollplanen. Dessa är 

1.3, 1.4, 7.4 och 8.6. 

§ 6 

SÄRFs Vision 2030 (Dnr. 2021-000094) 

Förbundsdirektören informerar om det arbete som inletts med Vision 2030. Avsikten är att utreda 

och anpassa SÄRFs verksamhet och förmåga till framtida krav och utmaningar. Vid dagens 

sammanträde förs en inledande diskussion. 

§ 7 

Information om arbetsprocessen med nytt Handlingsprogram 2022 (Dnr. 2021-000095) 

På grund av förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) behöver det nuvarande 

Handlingsprogrammet omarbetas så att ett nytt kan träda i kraft fr. o m 2022-01-01. 

Räddningschefen informerar om tidplanen för arbetet. Målet är att direktionen kan ta beslut vid 

sammanträdet 2021-10-22. 
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§ 8 

Information från förbundsdirektören 

 

Förändringar i LSO  

Förändringarna i LSO innebär även nya bestämmelser om hur räddningstjänsternas ledningssystem 

ska vara utformade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att utfärda  

föreskrifter som kortfattat anger att ”övergripande ledning ska ständigt upprätthållas”. SÄRF har 

inlett arbete med att utreda de alternativ som finns för att uppnå de nya kraven fullt ut. 

Räddningschefen informerar om det beredningsarbete som pågår inom systemledning och vad det 

kan innebära för SÄRF. 

Lokalkostnader 

SÄRF har fått uppskov till 15 juni för att lämna svar till Revisionskontoret angående utredningen 

om lokalkostnader. 

 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 

 

§ 9 

Information om ledningssamverkan i Räddningsregion Bergslagen 

Brandchefen vid Nerikes brandkår, Per-Ove Staberyd, medverkar via Teams och informerar om hur 

ett flertal räddningstjänstförbund och kommuner har utformat sin ledningssamverkan i 

”Räddningsregion Bergslagen”. Förberedelserna startade för ca fem år sedan och fr. o m 2020-05-12 

är ledningssamverkan formellt inledd. I december 2020 inleddes, i samarbete med Polis och SOS 

Alarm, byggnation av en ny ledningscentral som kommer att vara färdigställd under år 2023. 

 

 

 

 


