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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2021-10-22 kl. 8.30 – 11.40 

Omfattning § 53 - § 61 

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  Anna Christensen Borås 

Peter Branshöj Mark 

Johan Björkman Svenljunga 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Björn Larsson, avdelningschef 

Stefan Bengtsson, avdelningschef (§ 61) 

Johan Olsson, verksamhetsstrateg (§ 61) 

Tobias Söderman, sekreterare 

Utses att justera Torsten Lindh 

 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Tobias Söderman 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Torsten Lindh  

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-11-11 
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§ 53 

Upprop 

Upprop görs i syfte att säkerställa närvarande deltagare. 

§ 54 

Val av justerare 

Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 55 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 56 

Rapport delegationsärenden (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 2021-08-01 – 2021-09-30 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 57 

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2021-000377) 

Ärenden där SÄRFs medlemskommuner, annan myndighet, organisation eller motsvarande har tagit 

beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas i rapport. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
§ 58 
Delårsrapport januari – augusti 2021 (Dnr. 2021-000624) 
Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2021 och resultatet för perioden visar ett 
underskott med 2,5 miljoner kronor. 
 
Prognosen för hela år 2021 visar ett underskott på 2,5 miljoner kronor och skillnaden mot budget 
beräknas till -1,0 miljoner kronor. Största avvikelsen kommer från ökning av pensionskostnaden 
enligt prognos från KPA per 2021-08-31.  
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2021 
 
att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse till 

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut 
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§ 59 
Datum för heldagsmöte med direktionen (Dnr. 2021-000004) 
Vid direktionens sammanträde 2021-09-03 bestämdes att direktionen ska träffas under en heldag för 
framtidsdiskussioner. Förslag till mötesdag är den 4 november. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att heldagsmöte med direktionen för framtidsdiskussioner genomförs 
2021-11-04 kl. 9.00 – ca 15.00 

 
§ 60 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

§ 61 

Information från förbundsdirektören 

 

Säkerhetsarbete 

Stefan Bengtsson och Johan Olsson informerar om SÄRFs säkerhetsarbete och säkerhetsskyddsarbete med 

utgångspunkt bland annat i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsanalys 

genomförs i nuläget och samverkan har inletts med externa parter för identifiering av behov av samarbete. 

Prioritet i nuläget avseende säkerhetsarbetet är systematiska säkerhetsmöten, översyn av 

informationssäkerheten samt utbildning till personal. Avseende säkerhetsskydd prioriteras 

genomförandeprojekt för säkerhetsskyddsanalys. 

Förebyggande arbete och arbetsmiljö 

Fredrik Lovén, en av SÄRFs brandingenjörer, har blivit utsedd till årets brandförebyggare i samband med 

årlig förebyggandekonferens. SÄRF har uppmärksammat ett rådigt ingripande i Bollebygd. Arbetsmiljöverket 

kommer för inspektion till SÄRF den 17 november. 

Övning och utbildning 

Övning och utbildning pågår löpande i organisationen. För heltidstationerna läggs under höstperioden ett 

större fokus på utbildning om pågående dödligt våld (PDV), höghöjdsräddning, trafikolycka, 

vattenlivräddning med mörkerdyk samt höga flöden. Särskild övning har genomförts under v. 40 på 

Västeråsen med fokus på operativ ledning. 

Tillsyner 

Tillsynsarbetet är uppstartat igen efter pandemin i enlighet med ordinarie rutiner. Fokus för tillsynerna har 

varit vårdboenden samt vissa objekt utifrån ett händelsebaserat perspektiv. En riktad förebyggande-insats 

avseende trapphus i flerbostadshus genomförs. Utbildning i sakkunnigutlåtanden ska genomföras internt. 
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Konferenser 

Årlig nätverksträff för Kvinnor Inom Räddningstjänsten (KIRtj) har ägt rum i Kiruna den 12-13 oktober. 

Åtta medarbetare deltog på plats från SÄRF. 

I samarbete med Boråsregionen och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg anordnar SÄRF en konferens i 

suicidprevention den 28 oktober. 

RäddsamVG:s årliga ledningskonferens är planerad till den 25-26 november. 

Nytt IVPA-avtal 

Diskussion pågår med Västra Götalands Regionen (VGR) om att teckna nytt IVPA-avtal. Samverkan sker 

inom RäddsamVG i dialogen med VGR. 

Aktuella insatser och larmstatistik 

Information lämnas om larmstatistik. Det totala antalet larm har minskat och trafikolyckor samt automatiska 

brandlarm står för den största minskningen. Borås och Ulricehamns kommun står för de största 

minskningarna sett till kommunfördelning. 

Bemanning och rekrytering 

Rekrytering pågår för heltidsbrandmän samt brandmän i beredskap (RiB). Rekrytering av tekniker är i 

slutskedet och väntas inom kort kunna slutföras. Rekrytering pågår av två brandinspektörer med brett 

förebyggande uppdrag. Tjänsterna innebär en kombination av bland annat utbildningsgenomföranden och 

tillsynsarbete. 

Guttasjöns förändringsprocess 

Lägesbild gällande Guttasjöns ombyggnation redovisas av Björn Larsson. Avseende ombyggnation av 

huvudbyggnaden så är evakueringsmodul på plats och entreprenör har påbörjat etablering på byggplatsen. 

Utöver ombyggnation av huvudbyggnaden vidtas ytterligare ett antal utvecklingsåtgärder. Ett nytt 

rökövningshus byggs för ”kalla rökövningar” och planeras vara färdigställt under våren 2022. Nytt 

övningsområde byggs kallat ”externfältet”. Arbetet med utveckling av externfältet sker i samarbete med 

gymnasieelever med praktiska inriktningar som en del i elevernas utbildning. 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 
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