
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-01-31 
 
Plats och tid Brandstationen Ulricehamn 
 2020-01-31 kl. 8.30 – 12.30 
 
Omfattning § 1 - § 8 
 
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  Mark 
Johan Björkman  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo 
Ingvar Ideström  Ulricehamn 

 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Magnus Selin, Kommunal 
Per Johansson, platschef Ulricehamn § 1-2 
Susanne Kling, sekreterare 
   

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 2020-02-14 
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Sammanträdet inleds med att platschefen Per Johansson hälsar välkommen till 
brandstationen i Ulricehamn informerar om verksamheten. 
 
§ 1 
Val av justerare 
Anders Brolin utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 2 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tilläggsärende Ändring av direktionens sammanträdesdagar. 
 
§ 3 
Rapport delegationsärenden 2019 (Dnr. 2019-000007) 
Direktionen har 2019-02-01 fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF.  
I delegationsbestämmelserna anges att vissa beslut ska återrapporteras till direktionen. 
Förteckning över 2019 års delegationsbeslut framgår i bilaga. 
Noteras att delegationsbestämmelserna tas upp för revidering till sammanträdet i mars. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden 2019 enligt förteckning till handlingarna. 
 
§ 4 
Framställan till Borås stad om lokalbehov Guttasjöns övningsanläggning (Dnr 2017-000708) 
Guttasjöns övningsanläggning uppfördes 1988 till dåvarande Borås Brandförsvar. Med 24 
brandstationer och 450 räddningstjänst-personal genomförs övningar och utbildningar på 
anläggningen regelbundet. Guttasjön används även flitigt av externa aktörer både i 
forskningssyften som kompetenshöjande verksamheter, emedan det efterfrågade behovet 
är större än vad som inryms. Dessutom har SÄRF och Guttasjön ett mycket gott renommé 
både nationellt som internationellt inte minst inom metodutveckling 
 
Anläggningen har sedan flera år tillbaka ett stort utvecklings- och moderniseringsbehov. 
Konceptet Friska Brandmän är ett viktigt incitament för en bättre arbetsmiljö. En hygienisk 
och effektivare mathantering, anpassade bekvämlighetsinrättningar separerad från 
besökare, effektivare nyttjande av lokalytor till fler lektionssalar men inte minst 
kontorsplatser för personal som är stationerade på anläggningen, är några av flera 
nödvändiga förbättringsåtgärder.  
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SÄRF har under de senaste två åren infört säkerhetsförebyggande åtgärder, upprustningar 
och förbättringar på övningsfältet med miljöcertifiering som mål på sikt. Arbetet med att 
utveckla övningsfältet pågår även under 2020, särskilt med miljömässiga anpassningar men 
också så att flera kan använda fältet samtidigt på olika platser genom att öka kapaciteten. 
 
SÄRF gjorde en framställan till Borås Stad 2017 att utveckla lokalbehovet på Guttasjöns 
övningsanläggning, varefter en förstudie presenterades 2019. Förstudiens har därefter 
förankrats i förbundets direktion och medlemsråd vid vardera två tillfällen. SÄRF anser att 
behovet i det presenterade materialet är tillfredställande för att gå vidare i processen i en 
fördjupad förstudie med en projekteringsframställan att ta ställning till.  
 
Medlemsrådet har vid sitt sammanträde 2020-01-07 diskuterat frågan och ställer sig positiva 
till att direktionen går vidare i processen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att hos Borås stad begära att processen för ombyggnation av Guttasjöns 

övningsanläggning enligt förstudien går vidare till projekteringsframställan 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
§ 5 
Reglemente för SÄRF:s medlemsråd (Dnr. 2019-000417) 
I samband med att SÄRF:s nya förbundsordning fastställdes har diskussioner förts i SÄRF:s 
medlemsråd angående behov av reglemente för medlemsrådet. Vid medlemsrådets 
sammanträde 2020-01-07 gavs uppdrag till förbundsdirektören att ta fram ett förslag. 
Efter direktionens beslut kommer reglementet att tas upp vid medlemsrådets sammanträde 
2020-04-03 för kompletterande synpunkter. När reglementet är fastställt kommer det att 
ingå som en bilaga till förbundsordningen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att efter justeringar godkänna att utarbetat förslag till reglemente överlämnas på 

remiss till medlemsrådet. 
 
§ 6 
Riskbedömning till internkontrollplan (Dnr. 2020-000051) 
Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen 
innebär att SÄRF:s ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en riskanalys. 
Riskanalyserna ska sedan ligga till grund för internkontrollplanen 2020 som ska fastställas vid 
direktionens sammanträde i mars. 
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Direktionen påbörjar vid dagens sammanträde sin riskanalys utifrån det underlag som 
utarbetats av ledningsgruppen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ärendet återremitteras och tas upp vid direktionens sammanträde i mars. 
 
§ 7 
Ändring av direktionens sammanträdesdagar 2020 (Dnr. 2019-000419) 
Direktionen fastställde 2019-06-14 sammanträdesdagarna för år 2020. Det har nu visat sig 
att flera tillfällen sammanfaller med Sjuhärads kommunalförbunds sammanträdesdagar. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ändra sammanträdesdagarna för SÄRF:s direktion enligt nedan; 

 
13 mars flyttas till 20 mars, kl. 8.30 – ca 12.00 
24 april kvarstår, kl. 8.30 – ca 12.00 
12 juni kvarstår, kl. 8.30 – ca 12.00 
28 augusti kvarstår, kl. 8.30 – ca 15.30 
(visning och aktiviteter på brandstationen i Borås under eftermiddagen) 
23 oktober kvarstår, kl. 8.30 – ca 12.00 
11 december flyttas till 18 december, kl. 8.30 – ca 12.00 
 

 
§ 8 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
Intäktsränta 
SÄRF får sedan årsskiftet ränta på kapital i Borås stads internbank. 
 
NY lagstiftning: Sabotage mot blåljusverksamhet 
Fr. o m 2020-01-01 införs brottet blåljussabotage i brottsbalken som ger ett stärkt straffrättsligt 
skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning. Lagändringen innebär att den som angriper 
eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård och till exempel framkallar fara 
för flera människoliv ska dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Även straffskalan skärps. 
 
Brand i Tranemo 
Information lämnas om den brand som inträffat i ett flerfamiljshus i Tranemo. 
 
Årsredovisning 
Arbete med årsredovisningen för 2019 pågår och återkommer till sammanträdet i mars. 
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Drönarprojektet 
Information om projektet som genomförts 2018-2019 för inköp och användning av drönare i den 
operativa verksamheten. 
 
Bemanning 
Rekrytering av brandmän till RIB-stationerna pågår totalt finns ca 10 personer möjliga att anställa. 
Förutom vanliga annonseringar och informationsinsatser har särskilda insatser genomförts för Sätila 
och Bollebygd (öppet hus p gym, utskick med post m m). 
 
Den vakanta tjänsten som avdelningschef för Skydd och samhälle bemannas under 
rekryteringsperioden tillfälligt av brandingenjören Johannes Corbee. 
 
SÄRF har, i ett samarbete inom Räddsam VG, besökt brandingenjörsprogrammen i Lund och Luleå för 
att locka fler studenter att söka sig vidare till arbete inom räddningstjänsten. 
 
Kommunikationsinsatser 
Information om de kommunikationsinsatser och evenemang som SÄRF genomfört och kommer att 
genomföra i kommunerna. 
 
SÄRF 25 års jubileum 
SÄRF bildades 1995-03-01 och kommer därmed i år att fira 25 år. Planering inleds nu för lämpliga 
aktiviteter och genomförande. 
 
Avtal med medlemskommunerna om brandskyddsutbildning 
SÄRF har nu avtal med fyra av kommunerna och inväntar svar från övriga. 
 
Utbildningsavdelningen 
Under år 2020 kommer heltidsstationer, RIB-stationer och räddningsvärn att genomföra 
gemensamma övningar. 
 
Miljöförvaltningen tar årligen prov på utsläpp i vatten på Guttsjöns övningsanläggning. Under de 
senaste åren har detta visat på höga kolväten vilket har medfört att miljöförvaltningen ställt krav på 
åtgärder och utökade provtagningar. Flera åtgärder har vidtagits och de senaste provresultaten visar 
att kolväten har halverats vilket innebär att miljöförvaltningens kontroller nu återgår till normal rutin. 
 
Vårkonferens RäddsamVG 
Genomförs 6 maj i Bengtsfors. Program kommer att meddelas senare. 
 
Hälsoår 2020 i SÄRF 
Under året görs en satsning på ”personalens hälsa i vardagen”. 
 
Direktionens ersättningar m m 
Nya ersättningsnivåer gäller fr. o m 2020-01-01 och nya intyg för förlorad arbetsförtjänst ska lämnas 
in för år 2020. Kvitton ska lämnas in för den om vill ha ersättning för parkeringsavgifter. 
Inloggning för direktionens medlemmar till SÄRF:s intranät ”serfnet” utreds. 
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