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 2020-06-12 
 
Plats och tid Brandstationen Borås 
 2020-06-12 kl. 8.30 – 12.10 
 
Omfattning § 30 - § 40 
 
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 Anna Christensen  Borås 

Peter Branshöj  Mark 
Johan Björkman  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo  

  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 SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-07-01 
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§ 30 
Val av justerare 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 31 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 32 
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 2020-04-13  – 2020-05-31 redovisas i förteckning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 33 
Bemanning Sätila RIB-station (Dnr. 2015-000399) 
Bemanningen i Sätila har under en längre tid varit problematisk. Direktionen har därför i 
omgångar tagit beslut att temporärt minska den bemanning som anges i SÄRF:s 
handlingsprogram (fem personer, 1 styrkeledare och 4 brandmän). 
 
Direktionens senaste beslut (2019-12-06) anger att bemanningen minskas från fem personer 
till tre personer (1 styrkeledare och 2 brandmän) helgfri måndag-fredag kl. 06-00-18.00 
under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. I beslutet anges även att en återrapportering görs 
till direktionens 2020-06-12. Direktionen delges en sammanfattning av bemanningsläget. 
Personalläget är försiktigt optimistiskt och vid årsskiftet bör bemanningen kunna vara 
1 styrkeledare + 3 brandmän även på dagtid under vardagar. Fortsatt rekryteringsbehov 
kvarstår dock. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 

 
§ 34 
Sammanträdesdagar 2021 (Dnr. 2020-000372) 
Under år 2021 planeras för sju sammanträden med direktionen och två sammanträden 
medmedlemsrådet: 
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Direktionen 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2021-01-29 8.30-ca 16.00 Framtidsdiskussioner 
  
Fredag 2021-03-26 8.30- ca 12.00 Årsredovisning 2020 
   Internkontrollplan 2021 
 
Fredag 2021-04-23 8.30- ca 12.00 
 
Fredag 2021-06-11 8.30- ca 12.0 Budgetram 2022 
   Taxor 
   Budgetuppföljning jan-april 2021 
   Sammanträdesdagar 2022 
 
Fredag 2021-09-03 8.30- ca 12.00 
 
Fredag 2021-10-29 8.30- ca 12.00 Delårsrapport jan-aug 2021 
 
Fredag 2021-12-10 8.30- ca 12.00 Verksamhetsplan, internbudget 2022 
 
Medlemsrådet 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2021-04-09 9.30- ca 12.00 Ekonomisk information 

 Budgetram 2022 
 
Fredag 2021-10-15 9.30- ca 12.00 Ekonomisk information 
   Verksamhetsplan, internbudget 2022 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa sammanträdesdagar för direktionen och medlemsrådet enligt ovan 
 
§ 35 
Komplettering till SÄRF:s förbundsordning (Dnr. 2019-000417) 
Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i direktionen 
2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom beslut i Kommunfullmäktige i 
alla medlemskommuner. Förbundsordningen gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att komplettera 
befintlig förbundsordning men en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet”. Utformningen av 
bilagan har godkänts av direktionen och medlemsrådet och har nu infogats i 
förbundsordningen. 
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I samband med kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 
Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i sak. Den reviderade förbundsordningen 
föreslås gälla fr. o m 2021-01-01. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna förslaget till komplettering av förbundsordningen samt översända 

förbundsordningen till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för fastställande 
 
§ 36 
Budgetuppföljning januari – april 2020  (Dnr. 2020-000373) 
Rapport har upprättats för budgetuppföljning perioden januari – april 2020. 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 934 143 kr. Prognosen för hela år 2020 visar 
ett underskott med 2 282 155 kr vilket är i enlighet med budget. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna budgetuppföljningen enligt bilaga 
 
§ 37 
Rambudget samt investeringar 2021 (Dnr. 2020-000347) 
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt 
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. 
 
SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8  % enligt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och i 
maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 
Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 
självfinansierad budget föreslås att 569 Tkr finansieras med Eget kapital.  
 
Direktionen diskuterar nivån för budgetramen 2021. Svenljunga kommun vill notera till 
protokollet att man anser att budgetramen ska höjas enligt SKRs prognos för PKV d v s 2,2%. 
Övriga kommuner stödjer förslaget med ökningen 2,4%.  
 
Direktionen diskuterar även framtida finansiering av räddningstjänstens verksamhet samt 
framtida lokalbehov. 
 
Verksamhetsplan och detaljerad internbudget fastställs vid direktionens sammanträde i 
december. 
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Direktionen beslutar 
 
att fastställa budgetram för 2021 års verksamhet till 174 305 Tkr enligt bilaga med 

finansiering från eget kapital med 569 Tkr 
 
att fastställa investeringar för 2021 till 13 840 Tkr enligt bilaga 
 
att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för 

2021 för beslut vid direktionens sammanträde 2020-12-11 
 
§ 38 
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning 2021 (Dnr. 2020-000374) 
För 2021 års taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4 %. Förslag till taxor 
gällande fr.o.m. 2021-01-01 framgår i bilaga. 
Direktionen konstaterar att en utredning ska genomföras för att klargöra hur taxorna är 
uppbyggda och som redovisar antal tillsyner, tidsåtgång samt kostnader. Utredningen 
redovisas till direktionen under hösten. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga 
 
§ 39 
Platser för direktionens möten 
Direktionen brukar försöka att hålla sina sammanträden på olika brandstationer inom 
förbundet. Dessa lokaler är ofta små vilket inte är optimalt i den rådande Corona-
situationen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att direktionens sammanträden, så länge Corona-situationen pågår, förläggs till 

lektionssalen på brandstationen i Borås 
 
§ 40 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
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Räddningsregion Bergslagen 
I Bergslagen har 17 räddningstjänster inlett ett samarbete för gemensamma ledningsresurser och har 
bl. a en gemensam ledningscentral belägen i Örebro. Brandchefen, Per-Ove Staberyd, från Nerike 
brandkår bjuds in till direktionens sammanträde 2021-01-29 för att informera. Detta sammanträde 
förändras till en heldag. 
 
Skogsbrandssäsong 
Det är torrt i markerna och eldningsförbud införs i SÄRF:s medlemskommuner fr. o m 2020-06-12 
kl. 12.00. Skogsbrandflyget är igång och även andra förberedelser är vidtagna inför 
skogsbrandssäsongen. Möjlighet finns att rekvirera helikoptrar och flyg via MSB. 
 
Larmstatistik 
Statistik för perioden 2020-01-01 – 2020-06-08 redovisas. Man kan se en minskning i antalet 
trafikolyckor vilket sannolikt är en effekt av Corona och minskat resande. 
 
Aktuella insatser 
Information ges om flygolyckan i Borås som inträffade 2020-06-02 samt de bränder i Hyssna som 
inträffat under gårdagen. 
 
SÄRF:s förberedelser och åtgärder p g a Corona-pandemin 
Arbete pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder och uppdatera information till 
anställda. Just nu pågår förberedelser för att kunna testa räddningstjänstens personal med misstänkt 
pågående Covid-infektion. Bemanningsläget är fortfarande stabilt och personalens sommarsemestrar 
är förhandlade och klara. 
 
Bemanning 
Tjänst som Avdelningschef Skydd och samhälle är tillsatt och Christian Hallberg tillträder 
fr. o m 2020-09-01. 
 
SÄRF i media 
Den 30 maj skrev Borås Tidning om hur det är att arbeta som brandman i beredskap på stationen i 
Dalsjöfors. I MSB:s tidning, Tjugofyra7, var det i senaste numret ett reportage om 
förbundsdirektören. Under vecka 25 kommer ett pressmeddelande med presentation av SÄRF:s 
räddningschef. 
 
Kommunikationsinsatser 
SÄRF:s sommarkampanj ”Brandman på turné” kommer i år inte att genomföras på samma sätt som 
tidigare år. Istället kommer personal från RIB-stationerna att vara synliga på allmänna platser och i 
kombination med egna övningar sprida information. 
På SÄRF:s sociala medier kan man nu se filmer med sommarbudskap bl. a om camping och 
vattensäkerhet. Informationsskyltar angående vattensäkerhet har satts upp på badplatser i alla 
medlemskommuner. 
 
Intern chefsutveckling 
Chefsgruppen träffas kontinuerligt och arbetar vidare med tillitsbaserad organisation, utveckling av 
ledning och styrning, identifiering av kärn- och stödverksamhet, innovationer, samarbete. 


