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Plats och tid Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-04-23 kl. 8.30 – 11.15 

Omfattning § 19 - § 30 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten (digitalt) Borås 

Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 

AnnSofi Tureson (digitalt) Mark 

Torsten Lindh (digitalt) Svenljunga 

Anders Brolin (digitalt) Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen (digitalt) Borås 

Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 

Peter Branshöj (digitalt) Mark 

Johan Björkman (digitalt Svenljunga 

Stephan Bergman (digitalt) Tranemo 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Susanne Kling, sekreterare 

Utses att justera Anders Brolin 

 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Anders Brolin  

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-05-11  
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§ 19 

Upprop 

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

att säkerställa närvaro. 

§ 20 

Val av justerare 

Anders Brolin utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 21 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 22 

Rapport delegationsbeslut (Dnr. 2021-000005) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 23 

Sotningstaxa (Dnr. 2021-000244) 

Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom SÄRFs kommuner uppdateras varje år 

i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex styrs av löneökningar på medianlön för sotare enligt 

avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetare-

förbundet. Beroende på när sotningsindex ändrades senast och när det införs i år ska man ta hänsyn 

till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Hur reglering ska ske 

framgår i cirkulär nr. 21:13 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 

Sotningstaxan ändrades senast fr. o m 2021-02-01 (direktionens beslut 2020-12-18) men 

beräkningen var då gjord för en förändring fr. o m 2021-01-01. Därför utgår årets beräkningar från 

att taxan ändrades i januari. Förslaget innebär att sotningstaxan ändras fr. o m 2021-06-01. Det ger 

en ökning på 0,29 % på taxorna för rengöring och brandskyddskontroll. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att taxorna för rengöring och brandskyddskontroll höjs med 0,29 % enligt bilagor att gälla från 

och med 2021-06-01. 

§ 24 
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. SÄRF har utarbetat ett förslag till yttrande. 
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Enligt delegationsbestämmelserna ska beslut tas av direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna SÄRFs yttrande enligt bilaga och sända detta till Ulricehamns kommun. 
 
§ 25 

Lokalkostnader i SÄRF – åtgärdsförslag  (Dnr. 2020-000262) 

SÄRFs förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av hyressättning av 

räddningstjänstförbundets verksamhetslokaler. Syftet har varit att granska hur principerna för 

hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar ser ut i de lokaler förbundet hyr av 

medlemskommunerna. Själva granskningen har på uppdrag av revisorerna genomförts av EY som 

presenterat en granskningsrapport. Skrivelse från revisorerna samt utarbetad granskningsrapport 

redovisades vid direktionens sammanträde 2021-03-26 och förbundsdirektören gavs i uppdrag att 

presentera förslag till åtgärder för redovisning vid direktionens sammanträde 2021-04-23. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna åtgärdsförslag enligt bilagd skrivelse och översända detta till revisorerna. 
 
§ 26 
Information från medlemsrådet (Dnr. 2021-000245) 
Direktionen delges och diskuterar information från medlemsrådets senaste möte 2021-04-09. 
Medlemsrådet fick information om SÄRFs verksamhet och ekonomi kopplat till nuvarande och 
framtida utmaningar. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 27 
Framtida budgetram (Dnr. 2021-000004) 
Direktionen tog vid sammanträdet 2020-12-18 beslut att ge förbundsdirektören i uppdrag att 
utarbeta förslag till skrivelse till medlemskommunerna angående SÄRFs framtida budgettilldelning. 
Vid direktionens sammanträde 2021-03-26 återremitterades ärendet. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att återremittera ärendet 
 
att ett extra sammanträde med direktionen genomförs 2021-05-28 kl. 8.30 – ca 12.00 för att 

diskutera framtid  
 
att direktionens planerade sammanträde 2021-06-11 vid behov kan förlängas till heldag. 
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§ 28 

Övergripande ledning (Dnr. 2021-000246) 

Som en konsekvens av den statliga utredningen En effektiv räddningstjänst som presenterades 2018 

har Lagen om skydd mot olyckor reviderats. Förändringarna trädde i kraft 2021-01-01 men reglerna 

kring övergripande ledning har dispens för att träda i kraft 2022-01-01. Utöver den justerade 

lagstiftningen släpper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under våren 2021 fyra 

föreskrifter kopplade till lagstiftningen. En av föreskrifterna reglerar operativ ledning av kommunal 

och statlig räddningstjänst. 

SÄRF har inte möjlighet att med egen organisation nå upp till de nya kraven på förmåga för operativ 

ledning som ställs i lagstiftningen och medföljande föreskrifter. Det krävs samarbete med andra 

organisationer för att tillsammans skapa ett ledningssystem som har förmåga att hantera stora 

komplexa räddningsinsatser och/eller flera samtidiga räddningsinsatser. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att ge förbundsdirektören i uppdrag, och i samråd med räddningschefen, att anmäla intresse 
för samarbete för ett gemensamt ledningssystem tillsammans med Göteborgsregionen och 
Räddningstjänstsamverkan Halland. 

 
§ 29 

Information från RäddsamVGs politikermöte 

Börje Eckerlid informerar om det som diskuterats vid RäddsamVGs politikermöte i april. 

§ 30 

Information från förbundsdirektören 

Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner 

och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 

Vision 2030 

Arbete pågår med SÄRFs Vision 2030. Aktuellt just nu är att belysa frågor kring digitalisering och 

teknikutveckling. 

Pågående arbeten 

SÄRFs handlingsprogram omarbetas, frågeställningar kopplat till pandemin, ledningsutveckling, översyn av 

operativ förmåga, teknik och digitalisering, uppbyggnad av nytt system för tillsynsverksamheten med mera. 

Jämställdhet och mångfald 

Som ett resultat av utredningen En effektivare kommunal Räddningstjänst, har Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) fått ett särskilt uppdrag att stödja de kommunala räddningstjänsterna. 

Bland annat ska ett gemensamt handlingsprogram tas fram. Flera räddningstjänster, bl. a SÄRF, är 

representerade i MSBs arbetsgrupper och arbete pågår även internt inom SÄRF. 
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Kommunalteknisk utjämning 

I budgetpropositionen BP20, tillförs landets kommuner statsbidrag under år 2021 för att starta upp och 

kontinuerligt kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Flertalet av SÄRFs 

medlemskommuner har tagit beslut om att överföra statsbidrag till SÄRF fr. o m 2022-01-01. 

Explosiva varor 

Regeringen har i proposition 2020/21:158 föreslagit ändringar i Lagen om brandfarliga och explosiva varor i 

syfte att skärpa kontroll och tillståndsprövning. Förändringarna föreslås träda i kraft 2021-08-01. 

Larmstatistik 

Räddningschefen redovisar larmstatistik för perioden januari – april 2021, kommenterar några större insatser 

samt informerar om den övningsverksamhet som genomförs under våren. 

Guttasjön 

Ansökan om bygglov är insänt till Borås stad för ombyggnationen av huvudbyggnaden. Bygglov är beviljat 

för ett mindre separat övningsobjekt och byggnationen kommer att inledas inom kort. 

SÄRF i media 

SÄRF har synts i media bl. a angående utomhusbränder samt angående en lägenhetsbrand som 

uppmärksammades särskilt då en ung flicka gjorde ett rådigt ingripande. I sociala medier kommer 

”Väldsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen” att uppmärksammas den 28 april. 

Hälsoarbete 

SÄRF har återigen dragit i gång med det promotiva hälsoarbetet som fick pausas under år 2020 p g a 

pandemin. Vi inleder med Corona-anpassade aktiviteter och en hälsoinspirerad gåva till all personal. 

Huvudteman i hälsoarbetet är tid, motion, mat och sömn samt att lyfta betydelsen av friskt ledarskap och 

livsstil. 

Konferens RäddsamVG 

RäddsamVGs Vårkonferens med tema Cybersäkerhet genomförs digitalt 2021-05-27. Inbjudan kommer att 

sändas till direktionen. 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 
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