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DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen Borås, 2023-02-24 kl. 8.30 – 14.30 

Omfattning § 13 - § 22 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Bengt Göran Persson för Ulf Sjösten Borås 

Ulf Rapp Bollebygd 

AnnSofi Tureson Mark 

Johan Björkman Svenljunga 

Lennart Haglund Tranemo 

Johan Josefsson Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Petra Vainionpää Borås 

Daniel Persson Bollebygd 

Peter Branshöj Mark 

Torsten Lindh Svenljunga 

Niklas Gardewik Tranemo 

Per-Ola Johansson Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Ann Larsson, ekonomichef 

Björn Larsson, avdelningschef 

Christian Hallberg, avdelningschef (digitalt) 

Susanne Kling, sekreterare 

 

Utses att justera Ulf Rapp 

Underskrifter Sekreterare: _____digital signering ______________________ 

                            Susanne Kling 

 Ordförande: ____digital signering ______________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: _____digital signering ______________________ 

                            Ulf Rapp 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2023-03-06  
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§ 13 

Upprop 

Upprop med kontroll av närvaro. Bengt Göran Andersson ersätter Ulf Sjösten, Borås. 

§ 14 

Val av justerare 

Ulf Rapp utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 15 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 16 

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2023-000057) 

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

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. I förteckning redovisas delegationsbeslut för 

perioden 2023-01-01-2023-01-31. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 17 

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2023-000044) 

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. 
 
§ 18 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll (Dnr. 2023-000134) 

Under 2022 har en upphandling skett av tjänsterna rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, för 

kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn eftersom nuvarande avtal går 

ut 2023-06-01 för dessa kommuner. Upphandlingen är nu avslutad och avtal har tecknats med 

GÖSAB Sotning AB (556175-4762). Avtalet sträcker sig i sex år. 

 

I upphandlingen har anbudsgivaren själv fått offerera timpris på de olika tjänsterna och detta timpris 

var sedan en del av den totala utvärderingen. Det offererade timpriset återfinns under punkt 3 i 

respektive taxa. Övriga priser är baserat på detta timpris utifrån tidsaspekten. Taxeförslaget framgår i 

bilaga. 
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Avtalet bygger på att timpriset (taxan) beslutas om i respektive kommunfullmäktige då rengöring 

och brandskyddskontroll är en kommunal taxa. Kommunfullmäktige får utse och ge uppdrag till 

nämnd eller kommunalförbund att besluta om justering av beloppen i taxan. Förslaget är att 

medlemskommunernas fullmäktige ger SÄRF i uppdrag att årligen justera taxan i enlighet med  

aktuellt sotningsindex (cirkulär 2002:83), som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejar-

mästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Direktionen beslutar enhälligt 
 
att anta taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för kommunerna 

Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn enligt bilaga 
 
att föreslå Kommunfullmäktige i berörda medlemskommuner att fastställa taxa för rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll att gälla fr. o m 2023-06-01 
 
att föreslå Kommunfullmäktige i medlemskommunerna att SÄRF ges i uppdrag att årligen 

besluta om justering av taxan i enlighet med aktuellt sotningsindex. 
 
§ 19 
Tyst minut för Ukraina 
Direktionen deltar tillsammans med personalen i den tysta minut som genomförs med anledning av 
årsdagen för Rysslands invasion av Ukraina. 
 
§ 20 
Riskanalys 2023 
Ledningsgruppen har utarbetat underlag till riskanalys för år 2023. Riskanalysen ska ligga till grund 
för prioritering av de risker som ska ingå i internkontrollplanen för år 2023. 
Direktionen gör sin genomgång av riskanalysen för kompletteringar och förändringar. Beslut om 

SÄRFs internkontrollplan 2023 kommer att tas vid sammanträdet 2023-03-17. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att riskerna nr. 1.2, 7.5, 8.3 och 9.2 ska ingå i Internkontrollplan 2023 
 
§ 21 

Information om SÄRFs verksamhet 

 

Avdelning Operativa 

Avdelningschefen Andreas Leandersson (tillika räddningschef) och Biträdande avdelningschefen Per 

Johansson presenterar sig och informerar om verksamheten inom avdelningen. 

 

Avdelning Verksamhetsstöd 

Avdelningschefen Björn Larsson presenterar sig och informerar om verksamheten inom 

avdelningen. 
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Kommunikation 

SÄRFs kommunikatörer Caroline Olausson och Sandra Eidergren presenterar sig och gratuleras till 

att SÄRF även i år tilldelats 1a pris i filmklassen i Borås tidnings tävling ”Din bästa sida”. 

Visning av brandstationen i Borås 

Direktionen förevisas fordon, materiel, lokaliteter m m på brandstationen i Borås. 

 

Information från övriga avdelningar och verksamheter kommer att ges vid kommande 

sammanträden. 

§ 22 

Information från förbundsdirektören 

 

Information i kommunerna 

Förbundsdirektören meddelar att hon eller någon annan från SÄRFs ledning gärna medverkar i 

kommunerna (exempelvis Kommunstyrelse/fullmäktige) för att informera om räddningstjänstens 

verksamhet. 

 

Billdalsgatan 

Direktionen tog vid sammanträdet 2022-10-14 beslut angående ett tillsynsföreläggande med vite för 

en fastighet på Billdalsgatan i Borås. Till föreläggandet är kopplat ett månadsvis löpande vite om inte 

samtliga brister åtgärdas. SÄRF har nu ansökt hos Förvaltningsrätten att vitet ska utdömas. 

Uppföljande kontrollbesök kommer att genomföras den 1 mars. 

 

MSBs regeringsuppdrag 

Vid direktionens sammanträde 2023-03-17 kommer information att ges angående den utredning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfört på uppdrag av Regeringen. 

Utredningen redovisas till Regeringen den 1 mars. I uppdraget ingår bl. a att klarlägga 

planeringsförutsättningarna för räddningstjänsten under höjd beredskap och förbereda en aktivering 

av civilplikten. 

 

Tillsyn MSB 

MSB genomför nu sin årliga tillsyn angående räddningstjänsternas efterlevnad av lagen om skydd 

mot olyckor (LSO). I ett första skede har SÄRF fått ett antal frågeställningar att besvara. 

 

Avtalsförändringar 

Ett nytt centralt pensionsavtal AKAP-KR gäller fr. o m 2023-01-01 och innebär en övergång från de 

tidigare pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det nya avtalet (AKAP-KR) är helt 

avgiftsbestämt där 6% av lönen avsätts till avtalspensionen. 

 

Nya regler har även införts i de centrala pensionsavtalen angående Särskild avtalspension för 

räddningstjänst (SAP-R). Även detta gäller fr. o m 2023-01-01. 
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Fr. o m 2023-10-01 är det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB-avtalet) förändrat i 

det regelverk som påverkar hur arbetstid kan förläggas. 

Larmstatistik 

Larmstatistik redovisas och några större insatser kommenteras. 

 

Avtal med medlemskommunerna 

Samtliga medlemskommuner utom en har nu tecknat tre-årsavtal med SÄRF för utbildning av 

kommunens anställda i Allmän brandkunskap. 

 

Räddningsgymnasierna 

Sven Eriksonsgymnasiet (Borås), Marks gymnasieskola och Tranemo gymnasieskola har tecknat 

avtal med SÄRF för att fortsätta att erbjuda elever att läsa gymnasieprogram med räddningstjänst-

inriktning. 

 

Guttasjön 

Kontakter är tagna med Borås stad angående kompensation för den mark som togs i anspråk då 

Polisens skjutbana byggdes. 

 

Bockabyn 

Information ges om de diskussioner som förs och de kontakter som är tagna angående en eventuell 

framtida användning av Bockabyns område. 

 

SÄRF i media 

Information ges om ett antal reportage i media. 

 

Konferenser 

RäddsamVG genomför sin Vårkonferens den 10 maj. Konferensen riktar sig till politiker och chefer. 

Anmälan av intresse görs till Jill Jingbrant. 

 

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 
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