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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-06-03 kl. 8.30 – 12.10 

Omfattning § 42 - § 53 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten Borås 

Lars-Erik Olsson  

för Carl Pålsson Bollebygd 

Peter Branshöj 

för AnnSofi Tureson Mark 

Torsten Lindh Svenljunga 

Anders Brolin Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen Borås 

Johan Björkman Svenljunga 

Stephan Bergman Tranemo 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Christian Hallberg, avdelningschef 

Sandra Eidergren, kommunikatör § 51-§ 53 

Susanne Kling, sekreterare 

Peder Liljeroth, representant SACO § 52-§ 53  

Per Fägersten, representant Ledarna § 51-§ 53 

Pontus Düring, förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg §52 

Roger Almgren, räddningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg §52 

 

Utses att justera Torsten Lindh 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Torsten Lindh 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-06-16  
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§ 42 

Upprop 

Upprop med kontroll av närvaro. Lars-Erik Olsson ersätter Carl Pålsson. Peter Branshöj ersätter 

AnnSofi Tureson. 

§ 43 

Val av justerare 

Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 44 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 45 

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2022-04-01-2022-04-30 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 46 

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2022-000034) 

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 
 
§ 47 
Budgetuppföljning januari-april 2022 (Dnr. 2022-000416). 
Rapport har upprättats för budgetuppföljning perioden januari – april 2022. Resultatet för perioden 
visar ett underskott med 1,4 Mnkr. Prognosen för hela år 2022 visar ett underskott med 4,1 Mnkr 
vilket överensstämmer med budget. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna budgetuppföljningen 
 
§ 48 

Rambudget och investeringar 2023 (Dnr. 2022-000417) 

I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt de 

riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Vid medlemskommunernas 

medlemsråd 2022-04-08 presenterade SÄRFs tjänstemän ökning av budgetram 2023 med 2,9 %  
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enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt nivåökning med 8,9 Mnkr (5,0 %) för 

att genomföra verksamhet enligt befintlig organisation. 

 

Direktionen diskuterar hur befarat underskott 2022 bör hanteras och hur konsekvenser i 

verksamheten ska redovisas och minimeras. Detta kommer att beaktas under året och redovisas i 

samband med internbudgetarbetet. Revisorerna ska kallas till separat möte. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att fastställa medlemsbidrag för 2023 års verksamhet till 192,5 Mnkr enligt bilaga. 

att fastställa investeringar för 2023 till 14,9 Mnkr enligt bilaga 

att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för 2023 för 

beslut vid direktionens sammanträde 2022-12-16 

§ 49 

Taxor för SÄRFs myndighetsutövning (Dnr. 2022-000418) 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och detta innebär även ändringar i reglerna för 

hur taxan för tillsyner ska utformas. Kommunen får nu föreskriva att en avgift ska betalas för hela 

tillsynsarbetet i stället för som tidigare enbart för själva tillsynsbesöket. 

 

Med anledning av detta har SÄRFs taxeberäkning anpassats och beräkning av ny taxa görs enligt den 

modell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. De förändrade taxor omfattar 

även tillståndshantering samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Förslag till nya taxa gällande fr. o m 2023-01-01 bifogas. 

 

Kommunfullmäktige får ge uppdrag till nämnd eller kommunalförbund att besluta om justering av 

beloppen i taxan. Det innebär att Kommunfullmäktige i medlemskommunernas kan ge SÄRF i 

uppdrag att fr. o m 2024 och framgent justera taxan enligt PKV. 

 

Direktionen beslutar enhälligt 

att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande fr. o m 2023-01-01 enligt bilaga 

 
§ 50 
Reviderad alkohol-och drogpolicy (Dnr. 2022-000419) 
Direktionen fastställde 2013 en Alkohol-och drogpolicy för SÄRF. I denna anges bl. a att anställda 
som har sin huvudanställning i SÄRF ska alkoholtestas genom utandningsprov i samband med 
instämpling i tidredovisningssystemet vid starten av varje arbetspass. Övriga anställda kan 
alkoholtestas med slumpvisa kontroller. Policyn har nu reviderats så att slumpvisa kontroller i stället 
ska genomföras för alla personalkategorier med den mobila utrusning som sedan tidigare finns 
inköpt. 
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I samband med spridningen av Coronaviruset tog direktionens ordförande 2020-03-13 beslut att 
tillfälligt upphöra med de fasta anordningarna för utandningsprov. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att godkänna reviderad Alkohol-och drogpolicy att gälla fr. o m 2022-07-01 enligt bilaga 
 
att ordförandens beslut 2020-03-13, att tillfälligt upphöra med utandningsproven,  

upphävs fr. o m 2022-07-01 
 

§ 51 

Information från förbundsdirektören 

 

Larmstatistik 

Räddningschefen redovisar larmstatistik samt kommenterar särskilt en större terrängbrand som 

inträffade i slutet av april. Personal från flera av SÄRFs stationer samt helikopterresurser (från MSB) 

användes vid insatsen. 

 

SÄRFs Vision 2030 

Förbundsdirektören planerar att slutföra visionsarbetet under hösten inför beslut av direktionen vid 

sammanträdet i december. 

 

Visselblåsarlagen 

SÄRF kommer tillsammans med några räddningstjänstförbund inom RäddsamVG att anlita ett 

extern aktör för hantering av lagstiftningen. 

 

Nytt centralt avtal RIB 2022 

De centrala parterna har träffat överenskommelse om ett nytt centralt kollektivavtal RIB 2022 som 

tillämpas för brandmän i beredskap. Det nya avtalet gäller fr. o m 2022-05-01. 

 

I väntan på ambulans (IVPA) 

Flertalet räddningstjänster inom RäddsamVG har sänt en gemensam skrivelse till Västra 

Götalandsregionen för översyn och förändringar i befintligt avtal om IVPA.  

 

Avtal för utbildning av medlemskommunernas personal 

SÄRF och fem av medlemskommunerna har avtal om att SÄRF ska utbilda kommunens personal i 

bl. a allmän brandkunskap. Avtalen gäller t o m 2022-12-31 och SÄRF kommer att ta kontakter med 

medlemskommunerna angående fortsättningen. 

 

Information från avdelning Skydd och samhälle 

Avdelningschefen informerar om aktuella ärenden inom avdelningen. Bland annat har olovliga 

boenden med bristfällig brandsäkerhet upptäckts i Borås. Detta medför ett omedelbart förbud att 

använda lokalerna för boendeändamål. 
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Bemanning 

Förbundsdirektören informerar om ett antal rekryteringar som genomförts p g a pensionsavgångar. 

Rekrytering till RIB-stationerna pågår och flera riktade kampanjer har genomförts för att öka antalet 

sökande. Tillträden blir efter semesterperioden. 

 

Förändringarna i LSO medför att en nationell enhetlighet ska gälla för nomenklaturen i ett antal 

operativa ledningsfunktioner. Fr. o m 2022-06-01 används benämningarna Vakthavande befäl 

(tidigare Inre befäl) och Vakthavande räddningschef (tidigare Räddningschef i beredskap). 

 

Sommarkampanj 

Kommunikatörerna förbereder budskap som under sommaren kommer att vända sig främst till 

åldersgrupperna unga vuxna och 55+. Inriktningen kommer att vara trafik och vatten. 

 

Examen räddningsgymnasierna 

De första kullarna tar nu examen från räddningsgymnasierna vid Marks gymnasieskola och Sven-

Erikssongymnasiet i Borås. 

 

Invigning av ombyggda Guttasjön 

Planen är att den officiella invigningen genomförs på eftermiddagen den 22 september. Inbjudan 

kommer att gå ut till berörda. SÄRFs personal kommer att bjudas in till invigning kombinerad med 

personalaktivitet vid ett separat tillfälle. 

 

Reviderad organisation 2023 

Förbundsdirektören planerar att slutföra översynen av SÄRFs organisation under hösten. 

 

SÄRFs filmer vinner pris 

Borås tidning arrangerar varje år en reklamtävling ”Din bästa sida”. SÄRF deltog i år för första 

gången i tävlingen med några av de filmer med förebyggande budskap som producerats och varit 

publicerade i Borås tidning. Vi gläder oss åt att SÄRF vann första pris i filmklassen! 

 

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 

 

§ 52 

Information från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Samhällskyddsschef Pontus Düring och räddningschef Roger Almgren från Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg (SMS) informerar om räddningstjänstens uppdrag och arbetsformer. SMS styrs av en 

gemensam nämnd och inom SMSs geografiska område finns flera mindre kommuner med 

förhållandevis få insatser. 

 

Under år 2017, efter förändringar i RIB-avtalet, förändrades organisationen så att fler stationer blev 

bemannade med heltidsanställda brandmän i stället för brandmän i beredskap (RIB). 

Räddningstjänstens uppdrag har breddats vilket innebär att den operativa personalen även utför  
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arbetsuppgifter åt kommunerna som ligger utanför det som omfattas av Lagen om skydd mot 

olyckor (LSO). För dessa uppdrag träffas avtal, som kan se olika ut, med respektive kommun. 

Syftet är dels att finansiera bemanningen dels att öka den upplevda tryggheten för allmänheten. 

 

§ 53 

Nästa sammanträde 

I samband med att ordföranden önskar alla en trevlig sommar bestäms även att direktionens 

sammanträde 2022-09-02 preliminärt genomförs under en heldag. 
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