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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Kongresshuset Borås 2021-12-10 kl. 8-30 – 13.30 

Omfattning § 63 - § 83 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten Borås 

AnnSofi Tureson Mark 

Stephan Bergman för Anders Brolin Tranemo 

Ingvar Ideström för Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen  Borås 

 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Anders Johansson, avdelningschef 

Björn Larsson, avdelningschef 

Stefan Bengtsson, avdelningschef 

Tobias Söderman, kanslichef 

Johan Olsson, verksamhetsstrateg 

Representant från Säkerhetspolisen 

Per Gullander, facklig repr. Kommunal 

Fredrik Iwanson, facklig repr. Ledarna 

Anna Sahlberg, strateg RäddsamVG, del av § 83 

Susanne Kling, sekreterare 

Utses att justera Ingvar Ideström 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Ingvar Ideström  

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-12-22 
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§ 72 

Upprop 

Upprop görs i syfte att säkerställa närvarande beslutande ledamöter. Fyra av sex kommuner är 

närvarande vilket medför att direktionen enligt förbundsordningen är beslutsmässig 

§ 73. 

Val av justerare 

Ingvar Ideström utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 74 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

§ 75 

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2021-000005) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Förteckning över beslut för perioden 2021-10-01– 

2021-10-31 redovisas. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 76 

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 
 
§ 77 
Reviderat handlingsprogram för SÄRF år 2022-2023 (Dnr. 2021-000095) 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande fyra 
åren och beskriver SÄRFs förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses som ett 
övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i Lagen om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRFs 
förbundsordning. 
 
Det nuvarande handlingsprogrammet gäller för åren 2020 – 2023 men har reviderats utifrån nya 
föreskrifter från MSB. Det reviderade handlingsprogrammet kommer därmed att gälla under 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
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Direktionen beslutar enhälligt 

att fastställa SÄRFs reviderade handlingsprogram inklusive bilaga A och bilaga B att gälla 
under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
§ 78 

Verksamhetsplan och internbudget 2022 (Dnr. 2021-000376) 

Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178 442 Tkr enligt de 

förutsättningar som medlemsrådet tidigare anvisat. Verksamhetsplan och internbudget utgår från 

målsättningar i handlingsprogrammet. 

Direktionen diskuterar SÄRFs ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att fastställa verksamhetsplan 2022 

att fastställa internbudget 2022 till 182 591 Tkr 

samt finansiering med 4 149 Tkr från eget kapital 

att fastställa investeringsbudget för 2022 till 22 385 Tkr 

§ 79 

Information från medlemsrådets senaste möte 

Direktionen informeras om de diskussioner som fördes vid mötet. 

§ 80 

Begäran till medlemskommunerna angående utökning av budgetmedel (Dnr. 2021-000004) 

SÄRFs ekonomiska förutsättningar har inte följt jämförbar ekonomisk utveckling i motsvarande 

kommunal verksamhet i medlemskommunerna. Direktionen anser att den ekonomiska situationen 

bör eftersträva korrigeringar utöver nuvarande budgetnivå för att säkerställa SÄRFs samhällsviktiga 

verksamhet. Medlemsrådet informerades om framtida behov av budgettillskott vid sammanträdet 

2021-04-09 och frågeställningen om utökad budgetram diskuterades även på medlemsrådet 

2021-11-12. 

SÄRFs behov om utökad budgetram behöver hanteras i medlemskommunerna. Direktionen 

behöver därmed inkomma med en särskild skrivelse med budgetbehov och konsekvenser i 

verksamheten. Det är angeläget att skrivelsen inkommer i tid inför kommande verksamhetsår för att 

kunna beaktas i kommunernas budgetprocesser. 

 

Tranemo kommun har framfört önskemål om förändringar avseende brandstationen i Tranemo och 

för att komma vidare föreslås att denna fråga hanteras enligt gängse rutin. 
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Direktionen beslutar enhälligt 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att till direktionens sammanträde 2022-01-28 utforma 
förslag till skrivelse till medlemskommunerna angående utökning av budgetmedel  

 
att ett extra direktionsmöte genomförs digitalt 2022-01-21 kl. 9.00 – ca 12.00 för genomgång 

av förslaget 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att till direktionens sammanträde 2022-01-28 utforma 

förslag till en framställan angående brandstation i Tranemo 
 
§ 81 

Framställan om lokalbehov för räddningstjänst inom Borås stad (Dnr. 2021-000787) 

I takt med att Borås stad har växt och växer samt inte minst i ett framtidsperspektiv finns det 

geografiska områden idag som innebär längre framkörningstider än vad som är ändamålsenligt enligt 

1 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Lagstiftningen anger ”att i hela landet 

bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållande ett 

likvärdigt skydd mot olyckor”. Ett framträdande skäl till att se över räddningstjänstens lokalbehov 

inom Borås Stad är att säkerställa en insatsorganisation som tillgodoser hela den geografiska ytan. I 

en beredning kan lokalbehovet även omfattas av en sekundär anläggning. För att initiera ärendet för 

behandling inom Borås stad har förslag till framställan utarbetats. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna framställan enligt bilaga och översända denna till Lokalförsörjningsförvaltningen 
i Borås stad 

 
§ 82 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

§ 83 

Information från förbundsdirektören 

 

RäddsamVG (Räddningstjänster i samverkan i Västra Götaland) 

Anna Sahlberg informerar om den verksamhet som bedrivs inom RäddsamVG. Totalt ingår 19 

räddningstjänster från 50 kommuner i samarbetet och verksamheten leds av en styrgrupp med 

representation från åtta räddningstjänster. Sex beredningsgrupper finns som samverkar inom olika 

områden för att dra nytta av varandras erfarenheter och exempelvis anordna gemensamma 

temadagar och utbildningar. Mer information finns på www.raddsamvg.com  
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Vision 2030 

Det partsammansatta arbetet inom SÄRF fortgår och senaste mötet användes för deltagande i MSBs 

seminarium angående jämställdhet och mångfald. Förbundsdirektören har sedan tidigare utarbetat ett 

förslag på policydokument och direktionen ställer sig positiv till ett beslut framledes. 

 

Arbetsmiljöverkets inspektion 

Arbetsmiljöverket har under en period genomfört inspektioner på räddningstjänster i landet och den 

17 november har SÄRFs arbetsmiljöarbete granskats. Ett antal påpekanden finns som kommer att 

åtgärdas inför det uppföljande besöket i februari 2022. 

 

Övergripande ledning 

Räddningschefen informerar om hur arbetet med att utforma gemensamma former för övergripande 

ledning inom Västra Räddningsregionen fortskrider. SÄRF vill förtydliga alternativt förändra i det 

presenterade förslaget till projektplan innan ytterligare beslut kan tas. Ärendet återkommer till 

direktionen 2022-01-28. 

 

Bemanning Skene brandstation 

Information ges om bemanningen vid Skene heltidskår och Skene RIB-kår. Båda kårerna är 

placerade vid och utgår från brandstationen i Skene. Nuvarande bemanning medför operativa och 

arbetsmiljörelaterade konsekvenser för både heltidskåren och RIB-kåren. SÄRF har sett över 

alternativ för att få en bättre bemanningslösning som också är hållbar över tid. Utgångspunkten är 

att förändringar kan genomföras inom befintlig operativ personalram. 

 

Information från Säkerhetspolisen 

Representant från Säkerhetspolisen informerar om vad myndigheter, organisationer, företag och 

privatpersoner bör tänka på utifrån olika säkerhetsaspekter. 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Ordföranden tackar direktionen och alla anställda för ett gott arbete arbete under året och önskar 

alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 
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