
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-08-28 
 
Plats och tid Brandstationen Borås 
 2020-08-28 kl. 8.30 – 15.00 
 
Omfattning § 41 - § 49 
 
Närvarande ledamöter Ulf Sjösten § 41 - § 48  Borås 
  Anna Christensen  Borås 

för Rose-Marie Liljenby Andersson 
  Lars-Erik Olsson  Bollebygd 

för Carl Pålsson  
  AnnSofi Tureson  Mark 

Anders Brolin  Tranemo 
  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Peter Branshöj  Mark 

Johan Björkman § 49  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo  

  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Lars-Erik Olsson 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                               Börje Eckerlid 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Lars-Erik Olsson 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-09-07 
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§ 41 
Val av justerare 
Lars-Erik Olsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 42 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 43 
Information från SÄRFs dataskyddsombud (Dnr  2020-000526) 
Dan Bodin och Magnus Blomqvist informerar om hur SÄRF och dataskyddsombuden har 
arbetat med dataskyddsfrågor under 2018-2020. Man klargör även ansvarsfördelningen och 
den struktur för det årliga arbetet och rapporteringen till SÄRF som tillämpas. 
 
§ 44 
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 2020-06-01 – 2020-08-11 redovisas i förteckning. Kompletterande 
information ges om några ärenden inom den förebyggande verksamheten. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 45 
Guttasjöns om-och tillbyggnad – information inför fortsatta beslut (Dnr. 2017-000708) 
SÄRF gjorde 2017 en framställan till Borås Stad att utveckla lokalbehovet på Guttasjöns 
övningsanläggning, varefter en förstudie presenterades 2019. Förstudiens har därefter 
förankrats i förbundets direktion och medlemsråd. Direktionens tog 2020-01-31 beslut att 
hos Borås stad begära att processen för ombyggnation av Guttasjöns övningsanläggning 
enligt förstudien går vidare till projekteringsframställan.  
 
Direktionen beslutade 2020-04-24 att tillstyrka den av Lokalförsörjningsnämnden utarbetade 
projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås stad. Beslut togs även om att ge 
förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta ett underlag som beskriver hur de ekonomiska 
konsekvenserna för SÄRF kan hanteras. 
 
Kommunfullmäktige i Borås tog 2020-06-17 beslut om att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens projekteringsframställan, under förutsättning att SÄRF tillstyrker förslaget. 
 
 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 3(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-08-28 
 
 
Innan direktionen tar ytterligare beslut i ärendet ska SÄRF:s medlemsråd informeras. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
att informera medlemsrådet vid sammanträdet 2020-10-16 
 
att ärendet återkommer till direktionen 2020-10-23 för beslut angående upphandling. 
 
§ 46 
Lokalkostnader i SÄRF – information angående utredning  (Dnr. 2020-000262) 
SÄRF hyr alla lokaler, d v s brandstationerna samt Guttasjöns övningsanläggning, av 
medlemskommunerna och i vissa fall av privata fastighetsägare. 
 
Direktionen gav vid sammanträdet 2020-04-24 förbundsdirektören i uppdrag att kontakta 
kommunerna för en översyn av hyressättningen för att undersöka hur självkostnads-
principen följs. Revisionskontoret i Borås Stad, som är sakkunniga biträden till de politiskt 
valda revisorerna i SÄRF, kommer att genomföra granskningen av lokalkostnaderna. En 
projektplan finns utarbetad och projektet kommer att genomföras i samarbete med 
oberoende extern konsult. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 47 Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
RäddsamVG 
Kommande konferenser: 
1) Konferens om klimatanpassning 6 oktober i Karlstad. 
2) Workshop om ”Virutal reality” 5 november i Skövde. 
3) Höstkonferensen 26 november (digitalt). 
4) Arbete pågår inom RäddsamVG för frågor kring social hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och social). 
Anmälan om politikernas deltagande i 1, 3, 4 görs till förbundsdirektören. 
 
KIRtj (Kvinnor inom räddningstjänsten) 
KIRtj är en ideell förening med syfte att förbättra förutsättningarna för kvinnor som arbetar inom 
räddningstjänsten. KIRtj jobbar för att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts och skapa 
förutsättningar för lika villkor. Den 13-14 oktober genomförs en digital nätverksträff i Borås i 
samarbete med SÄRF. 
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Aktuella insatser och larmstatistik 
Årets sommar har inte inneburit några större problem med skogsbränder. Däremot har 
räddningstjänsten haft svårt att komma fram till sjöar och badplatser vid drunkningstillbud p g a 
parkeringssituationen. 
Information lämnas om några av sommarens bränder och larmstatistik redovisas. Larmstatistiken 
visar bl. a att antalet insatser p g a hot om suicid har ökat under de senaste tre åren. 
 
Inre befäl 
Information ges om den funktion som SÄRF:s Inre befäl har vid larmmottagning från SOS Alarm. 
 
Guttasjön 
Under en period har flera åtgärder vidtagits för att förbättra och vidareutveckla utomhusytorna på 
fältet. Detta är nu i stort sett klart och innebär att fältet kan utnyttjas mer effektivt. Nu kan övningar 
genomföras med upp till tre aktörer på plats utomhus samtidigt. Därutöver tillkommer den önskade 
ombyggnaden av huvudbyggnaden som hanteras i särskilda beslut. 
 
Corona-pandemin 
Arbete pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder och uppdatera information till 
anställda. Räddningstjänstens personal har, sedan i början av juli, möjlighet att via medlems-
kommunerna få provtagning vid misstänkt pågående Covid-19. Provtagningen har hittills resulterat i 
ett fåtal smittade personer. Även anställda som varit sjukfrånvarande med konstaterad Covid-19 har 
hittills varit relativt få. SÄRF fortsätter tillsvidare att tillämpa de interna regler och restriktioner som 
infördes under våren för att motverka smittspridning på arbetsplatserna. 
 
SÄRF Vision 2030 
Förbundsdirektören kommer återigen att starta en partsammansatt arbetsgrupp och fortsätta det 
kontinuerliga förändringsarbetet med en effektivare räddningstjänst. Arbetet sker i det längre 
perspektivet utifrån SÄRF:s vision ”Ett säkert och olycksfritt samhälle för alla”. 
 
Förebyggande-och kommunikationsinsatser under sommaren 
Flera av SÄRF:s RIB-stationer har genomfört övningar på exempelvis badplatser och då även delat ut 
informationskort med budskap kring vattensäkerhet. Kommunikation har producerat ett antal filmer 
med sommarbudskap som under sommaren visats på SÄRF:s sociala medier. Filmerna har blivit 
uppskattade och fått en mycket hög spridning. 
 
SÄRF i media 
Under sommaren har Radio Sjuhärad, Borås tidning och Ulricehamns tidning haft flera reportage 
angående problemet med parkering vid badplatser som i vissa situationer försvårat för 
räddningstjänstens personal att komma fram. 
 
Kommande kommunikationsinsatser 
1 september: ”Brandman på jobbet dagen”. Dagen innebär att personal från RIB-stationer och 
räddningsvärn synliggör hos sin huvudarbetsgivare att man även jobbar inom räddningstjänsten. 
Filmer från några huvudarbetsgivare kommer att finnas på SÄRF:s sociala medier. 
 
10 september: Suicidpreventiva dagen samt Världsdagen för teckenspråk. 
SÄRF kommer att delta med budskap via sociala medier. 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 5(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-08-28 
 
 
Besök på brandstationer 
Förbundsdirektören har under sommaren besökt samtliga SÄRF:s RIB-stationer och räddningsvärn i 
syfte att se över standarden i lokalerna. 
 
§ 48 Information om verksamheten avdelning Skydd och samhälle 
Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om avdelningens arbetsuppgifter. Personalen 
handlägger ärenden för alla medlemskommuner inför beslut om bl. a detaljplaner, bygglov 
och brandfarliga-och explosiva varor. Tillsyner för kontroll av brandskydd genomförs hos 
företag och offentliga verksamheter av olika slag i medlemskommunerna. Ärenden kring 
sotning-och brandskyddskontroll handläggs i samarbete med sotningsentreprenörerna. 
Dessutom är personalen givetvis tillgänglig för frågor och rådgivning till allmänheten. 
 
§ 49 Information om den operativa verksamheten vid Borås brandstation 
Lagchef Roger Karlsson och brandman Jonas Carlberg leder en rundvandring i vagnhallen och 
visar fordon och materiel. De beskriver de olika arbetsmoment och metoder som en 
brandman ska kunna utföra vid insatser för brand, trafikolyckor, vattendykning m m. 
Direktionen kommer att erbjudas ett tillfälle till under hösten med ytterligare förevisningar 
om verksamheten. 
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