
SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(4) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-09-25 
 
Plats och tid Brandstationen Borås 
 2019-09-25 kl. 13.00 – 16.20 
 
Omfattning § 45 - § 51 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Anna Christensen för  
Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Stephan Bergman för 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
Närvarande ersättare Lars-Erik Olsson  Bollebygd 
  Peter Branshöj  Mark 

Johan Björkman  Svenljunga 
Ingvar Ideström  Ulricehamn 

Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Andreas Leandersson, avdelningschef 
Per Sandqvist, BRF 
Nils-Gösta Sjörén, revisor Svenljunga § 45 - § 47 
Bengt-Olof Magnusson, revisor Ulricehamn § 45 - § 47 
Nils-Gunnar Blanc, revisor Borås § 45 - § 47 
Roger Fogelström, revisor Mark § 45 - § 47 
Sture Ernstsson, revisor Tranemo § 45 - § 47 
Stefan Sjöblom, sakkunnigt revisionsbiträde, § 45 - § 47 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Börje Eckerlid 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Börje Eckerlid 
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§ 45 
Val av justerare 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 46 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 47 
Information från revisorerna 
De politiskt valda revisorerna samt sakkunnigt biträde från Borås stads revisionskontor 
medverkar och informerar om revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt direktionens 
ansvar för verksamheten. Revisorerna får även information från direktionen angående ny 
förbundsordning, arbetet med krisberedskapsfrågor, renovering av Guttasjöns 
övningsanläggning m m. 
 
 
§ 48 
Ny förbundsordning för SÄRF (Dnr. 2019-000417) 
Förbundsordningen har omarbetats med hänsyn till ny lagstiftning m m och innehåller även 
en förändrad ekonomisk fördelningsmodell som har tagits fram via medlemskommunernas 
ekonomichefer. 
 
Förslaget har sänts till medlemskommunerna på remiss och svar har inkommit från samtliga 
kommuner. Remissvaren har bearbetats. Remissvaren och förbundsordningen i justerad 
version framgår i bilagor. Direktionen behandlar och tar beslut angående ny förbundsordning 
vid dagens sammanträde. Därefter ska förbundsordningen fastställas i Kommunfullmäktige i 
samtliga medlemskommuner. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning samt överlämna förbundsordningen till 

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för fastställande 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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§ 49 
Tillgång till ambulans eller alternativ lösning – skrivelse från Marks kommun 
(Dnr. 2019-000533) 
Marks kommun ha inkommit med skrivelse till SÄRF angående ett ärende om tillgång till 
ambulans eller alternativ lösning. 
 
Kommunstyrelsen i Marks kommun har behandlat ärendet och beslutade 2019-06-05 att: 
”En informations-och utbildningsdag ska i närtid genomföras i Torestorp, som testområde, 
tillsammans med SÄRF. 
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet” utarbetas 
tillsammans med SÄRF. 
Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter för SÄS och SÄRF, ta fram 
ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas i Marks 
kommun anses härmed fullgjort.” 
 
SÄRF var beredda att genomföra en informations-och utbildningsdag under försommaren 
men detta sköts på framtiden efter kontakter med Marks kommun. Marks kommun har 
därefter inbjudit SÄRF till tre möten där formerna för det fortsatta arbetet har diskuterats. 
Den 28 oktober kommer Marks kommun att arrangera ett större möte tillsammans med 
byalaget i Torestorp där SÄRF kommer att medverka. Marks kommun är ansvarig för att driva 
det fortsatta arbetet vidare i samverkan bl. a med SÄRF. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 50 
Konferenser 
Vid konferensen 16 oktober i Göteborg RäddsamVG Tema Social hållbarhet deltar:  
Ingvar Ideström, Peter Branshöj och AnnSofi Tureson. 
 
Vid konferensen 21-22 november i Borås RäddsamVG ledningskonferens deltar: 
Peter Branshöj, Börje Eckerlid, Ingvar Ideström, Rose-Marie Liljenby Andersson, AnnSofi 
Tureson och Torsten Lindh. 
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§ 51 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 

• Information från avdelning Skydd och samhälle 
Under vecka 46-47 genomförs förebyggande insatser särskilt inriktade till hemtjänsten. 
Utöver Skydd och samhälles egen personal deltar även arbetslagen vid Borås och Skene 
heltidskårer. 
Den 1-3 oktober är SÄRF värd för en konferens riktad till personal som arbetar med 
förebyggande frågor hos 100 000-kommunerna. 
 

• Branden på Evedalsgatan 
Extern utredare kommer inom kort att vara klar med att kartlägga hur räddningsinsatsen 
genomfördes. Utredningen kommer att redovisas till direktionen när den är färdigställd.  
 

• RIB-lyftet 
Inom ramen för SÄRF:s satsning på RIB-kårer och räddningsvärn med start 2018, har det 
under hösten införts ett nytt upplägg för övningar där personalen övar på Guttasjön under 
två heldagar per år (vardagar). 
 

• Räddningstjänstutbildning på gymnasier 
Sedan tidigare har SÄRF tecknat avtal med Marks gymnasium och Sven Erikssongymnasiet i 
Borås. Nu utreds om ett eventuellt samarbete kan vara aktuellt för gymnasiet i Tranemo. 
 

• Hjälp till Räddningstjänsten StorGöteborg (RSG) 
SÄRF har, vid branden i Slottsskogen, bistått RSG med personal från stationen i Viskafors för 
hjälp med omhändertagande av släckvatten. RSG har framfört sitt stora tack för stödet. 
 

• Guttsjöns övningsanläggning 
Borås stad, som fastighetsägare, i samarbete med SÄRF, har nu slutfört förstudien angående 
ombyggnad och renovering av huvudbyggnaden på Guttasjön. Borås stad har avsatt medel i 
investeringsbudget 2019 och 2020. De ritningar som finns framtagna innebär en ombyggnad i 
samtliga tre våningar. Ärendet bereds nu vidare och tas upp som ärende till direktionen för 
beslut. 
 

• Besök 
Dan Eliasson (generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer till 
SÄRF den 18 oktober. Besök på Viareds flygplats och Guttasjön står på programmet. Presidiet 
kommer att medverka. 
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