
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-04-24 
 
Plats och tid Brandstationen Tranemo 
 2020-04-24 kl. 8.30 – 12.15 
 
Omfattning § 21 - § 29 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Stephan Bergman för  
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Christoffer Gustafsson, platschef 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Ulf Sjösten 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Ulf Sjösten 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-05-12 
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Sammanträdet inleds med att platschefen för Tranemo RIB-station Christoffer Gustafsson 
hälsar välkomna och informerar om verksamheten vid stationen. 
 
§ 21 
Val av justerare 
Ulf Sjösten utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 22 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med dessa tilläggsärenden: Yttrande om översiktsplan för 
Ulricehamns kommun samt Projekteringsframställan för Guttasjöns om-och tillbyggnad. 
 
§ 23 
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 2020-01-01 – 2020-04-12 redovisas i förteckning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 24 
Riskbedömning till Internkontrollplan 2020 (Dnr. 2020-000051) 
Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen 
innebär att SÄRF:s medarbetare, ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en 
riskanalys. 
 
Direktionen har diskuterat riskanalysen vid sammanträdena 2020-01-31 och 2020-03-20 men 
beslutade att återremittera ärendet till sammanträdet 2020-04-24 för att då slutföra 
riskanalysen. Vid dagens sammanträde görs några justeringar i riskanalysen och direktionen 
konstaterar därefter att den nu är slutförd och kan ligga till grund för interkontrollplan 2020. 
 
§ 25 
Internkontrollplan 2020 (Dnr. 2020-000051) 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2020 och identifierat och värderat riskerna. Efter direktionens nu slutförda riskanalys har tre 
kontrollområden särskilt prioriterats och ingår i internkontrollplanen för 2020. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa Internkontrollplan 2020 enligt bilaga 
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§ 26 
Lokalkostnader i SÄRF - redovisning (Dnr. 2020-000262) 
SÄRF hyr alla lokaler, d v s brandstationerna samt Guttasjöns övningsanläggning, av 
medlemskommunerna och i vissa fall av privata fastighetsägare. På vissa brandstationer 
delas lokalerna med ambulansverksamheten. Direktionen gav vid sammanträdet 2020-03-20 
förbundsdirektören i uppdrag att sammanställa hyresförhållanden, avtalslängd, kostnader 
m m vilket nu redovisas. Enligt förbundsordningen ska SÄRF betala självkostnadspris för de 
lokaler som hyrs av medlemskommunerna. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva kommunerna för översyn och 

eventuell revidering av hyressättningen så att självkostnadsprincipen följs 
 
§ 27 
Yttrande om översiktsplan för Ulricehamns kommun (Dnr. 2020-000164) 
Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har begärt yttrande från SÄRF angående 
förslag till ny översiktsplan för kommunen. Enligt delegationsbestämmelserna ska beslut tas 
av direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna SÄRF:s yttrande enligt bilaga 
 
§ 28 
Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad (Dnr. 2017-000708) 
SÄRF gjorde en framställan till Borås Stad 2017 att utveckla lokalbehovet på Guttasjöns 
övningsanläggning, varefter en förstudie presenterades 2019. Förstudien har därefter 
förankrats i förbundets direktion och medlemsråd. 
 
Direktionen tog 2020-01-31 beslut att hos Borås stad begära att processen för ombyggnation 
av Guttasjöns övningsanläggning enligt förstudien går vidare till projekteringsframställan. 
 
Lokalförsörjningsnämnden i Borås stad har nu tagit beslut att föreslå Kommunstyrelsen att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan (se bifogade handlingar). 
Förutsättningen är att direktionen tillstyrker förslaget. Projektet finns upptaget i Borås stads 
investeringsbudget för 2020 med en projektbudget om 5 000 000 kr. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att tillstyrka den av Lokalförsörjningsnämnden utarbetade projekteringsframställan för 

vidare beslut inom Borås stad 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta ett underlag som beskriver hur de 

ekonomiska konsekvenserna för SÄRF kan hanteras 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
§ 29 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
Ekonomisk information 
Direktionen informeras om preliminär ekonomisk prognos år 2020 samt det pågående arbetet med 
budget 2021. Tidplanen är att direktionen ska ta beslut om rambudget 2021 vid sammanträdet 
2020-06-12. Vid medlemsrådet 2020-04-03 fördes diskussioner angående budgetramen. 
Direktionens uppfattning är att budgetunderlaget ska utarbetas med uppräkning av budgetramen 
enligt fastställt PKV 2,8%. Budget 2020 är underfinansierad så för att uppnå en budget i balans för 
2021 skulle ökningen av verksamhetens kostnader inkl. pensioner bli endast 1,4%. Det innebär 
fortsatta besparingsåtgärder för förbundet. Under det fortsatta budgetarbetet kommer direktionen 
att följa den ekonomiska utvecklingen i kommunerna och de eventuella konsekvenser detta kan 
komma att medföra för SÄRF:s budget och verksamhet. 
 
Regler för verksamhet- och ekonomistyrning 
Direktionen informeras om de regler som utarbetats och som kommer att fastställas av 
förbundsdirektören. 
 
SÄRF:s förberedelser och åtgärder p g a Corona-pandemin 
Planering finns för hur operativ beredskap och stödverksamhet ska upprätthållas vid olika scenarier 
av frånvaroproblematik (läge grönt, gult, rött). Just nu är bemanningssituationen normal. Arbete 
pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder, uppdatera information till anställda 
samt sprida information till allmänheten. Samverkan för erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt mellan 
räddningscheferna i Västra Götaland. SÄRF:s larmstatistik visar att antalet trafikolyckor har minskat 
under senare tid men i övrigt är utfallet i stort sett likadant som 2019.  
 
Nytt SOS-avtal 
Avtalet kan tecknas i olika nivåer BAS 1, BAS 2 och BAS 3 och SÄRF och SOS har tecknat avtalet i nivå 
BAS 2. Detta innebär att de olika åtgärderna i larmhanteringen utförs av både SOS och SÄRF. 
 
Teknik i ledningscentral 
Vissa av de tekniska systemen i SÄRF:s ledningscentral behöver bytas eller åtgärdas och delar av 
kostnaderna kan finansieras via MSB. Arbete pågår nu med behovsanalys. 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 5(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-04-24 
 
 
Bemanning 
Tjänst som verkstadssamordnare är tillsatt med tillträde i augusti och i slutet av maj tillträder nio 
brandmän för tillsvidareanställning och semestervikariat vid heltidsstationerna i Borås och Skene. 
Ytterligare rekryteringar pågår och beräknas bli klara innan sommaren. 
 
Under en längre tid har idogt arbete pågått med särskilda satsningar för att bemanna RIB-stationen i 
Sätila. Detta har resulterat i att processen går vidare med några intresserade personer för eventuella 
anställningar. Rekrytering pågår nu även till övriga RIB-stationer och särskilda informationssatsningar 
görs på vissa orter. 
 
SÄRF kommer att återuppta kontakter med kommunerna för bemanning av den tjänst som 
krisberedskapsstrateg som för närvarande är vakant. 
 
Kommunikationsinsatser 
Inför sommaren förbereds inslag i sociala medier med säsongsbetonade budskap. Om Corona-
situationen tillåter kommer även lokala informationskampanjer att genomföras av egen personal på 
vissa orter. Planering pågår även för SÄRF:s 25-års jubileum som kommer att firas på lämpligt sätt 
under hösten. I media har SÄRF uppmärksammats bl. a med två större reportage om hur vi använder 
drönare (Tjugofyra7) och insatsövning för brand i elbilar (BT). 
 
Direktionens möjlighet till möten på distans 
Förbundsdirektören undersöker möjligheterna men det juridiska läget är oklart. Ärendet tas upp till 
direktionens möte 2020-06-12. 
 
Miljöutbildning för direktionen 
Borås stads miljöförvaltning erbjuder en utbildning för förtroendevalda i miljöfrågor. Detta planeras 
in till direktionens möte 2020-10-23 som därmed kommer att bli förlängt till heldag. 
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