SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

DIREKTIONSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-06

Plats och tid

Pulsen konferens
2019-12-06 kl. 8.30 – 12.10

Omfattning

§ 58 - § 64

Närvarande ledamöter

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ulf Sjösten
Carl Pålsson
AnnSofi Tureson
Torsten Lindh
Anders Brolin
Börje Eckerlid

Borås
Borås
Bollebygd
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

Närvarande ersättare

Anna Christensen
Peter Branshöj
Stephan Bergman
Ingvar Ideström

Borås
Mark
Tranemo
Ulricehamn

Övriga närvarande
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Utses att justera

Torsten Lindh

Underskrifter

Sekreterare: ...............................................................
Susanne Kling
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Ordförande: ................................................................
Rose-Marie Liljenby Andersson
Justerande: .................................................................
Torsten Lindh
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-12-17
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§ 58
Val av justerare
Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 59
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tilläggsärende Temporärt minskad bemanning Sätila
deltidskår.
§ 60
Nytt handlingsprogram för SÄRF år 2020-2023 (Dnr. 2019-000418)
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande
fyra åren och beskriver SÄRF:s 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 SÄRF:s förbundsordning.
Direktionen diskuterade arbetsmaterialet vid sammanträdet 2019-08-30 och därefter har
förslaget sänts på remiss till berörda instanser. Svaren från remissinstanserna redovisas i
Bilaga E och har beaktats i det handlingsprogrammet inkl. bilagor som ska fastställas vid
dagens sammanträde.
Noteras att Bilaga B omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), 15 kap, 2 §.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa SÄRF:s Handlingsprogram inklusive bilagor att gälla under perioden
2020-01-01 – 2023-12-31.

§ 61
Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020 (Dnr. 2019-000411)
Direktionen beslutade 2019-06-14 om en rambudget för 2020 på 170 218 Tkr enligt de
förutsättningar som SÄRF:s medlemsråd tidigare anvisat. Kostnaderna fördelas mellan
medlemskommunerna enligt den nya ekonomiska fördelningsmodellen som fastställts i
SÄRF:s Förbundsordning som gäller fr. o m 2020-01-01.
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Verksamhetsplanens prestationsmål utgår från de säkerhetsmål och andra målsättningar
som anges i SÄRF:s nya Handlingsprogram som gäller fr. o m 2020-01-01.
I samband med beslutet om rambudgeten i juni avvaktades beslutet angående investeringar
2020 varför detta istället ska fastställas vid dagens sammanträde.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa verksamhetsplan 2020

att

fastställa internbudget 2020 till 172 500 Tkr
med en finansiering med 2 282 Tkr från eget kapital

att

fastställa investeringsbudget för 2020 till 15 020 tkr

§ 62
Rapport, fördjupad insatsuppföljning brand i industrihotell (Dnr. 2019-000686)
SÄRF undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778). Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och
räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och
olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller
vållande.
SÄRF har haft möjlighet att utföra den fördjupade insatsutvärderingen med egna utredare
men har valt att anlita en extern och oberoende part för att undvika situationer där någon
form av jäv eller part i mål kan hävdas.
Insatsuppföljningen avser brand i industrihotell, Evedalsgatan i Borås, som inträffade
2019-02-27 och pågick under flera dygn.
Direktionen beslutar enhälligt
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 63
Temporärt minskad bemanning Sätila deltidskår (Dnr. 2015-000399)
I handlingsprogrammet för SÄRF framgår att räddningsenheten i Sätila ska ha en beredskap
dygnet runt med fem personer (1+4). För att upprätthålla den beredskapen krävs normalt en
anställning av 20 personer. Det har under en längre tid varit svårigheter att rekrytera och
bemanningsläget är fortfarande problematiskt. Direktionen tog 2019-06-14 beslut om
nedgång i bemanningen under perioden 2019-06-14 – 2019-12-31.
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Under helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00 minskas bemanningen till 1+2. Under dessa
tider tillämpas fri inryckning för trafikolyckor och alla typer av bränder. Vid IVPA-larm under
samma tider åker hela styrkan, 1+2. Vid övriga tider normal bemanning för IVPA-larm vilket
innebär två personer.
Vid trafikolycka eller i andra situationer där behov av avstängning av väg finns ska alltid
fordon från annan station larmas för att uppnå säker uppställning. I övrigt ska andra styrkor
komplettera styrkan i Sätila så att den samlade styrkan uppnår förmågan enligt
handlingsprogrammet.
I de fall då personal finns att tillgå som kan ha beredskap är målsättningen att bemanningen
1+3 eller 1+4 upprätthålls.
Under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag och
helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3.
Direktionen beslutar enhälligt
att

temporärt minska bemanningen vid räddningsenheten i Sätila från fem till tre
personer helgfri måndag-fredag kl. 06.00 – 18.00 under perioden 2020-01-01 –
2020-12-31

att

under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag
och helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3

att

räddningschefen kan besluta att återställa bemanningen till fyra eller fem personer
under perioden om förutsättningar finns för detta

att

återrapportering görs till direktionen 2020-06-12

§ 64
Information från förbundsdirektören
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas:


Årsredovisning 2019
Nya lagkrav gäller för upplägg av årsredovisningar och SÄRF kommer att anpassa kommande
årsredovisning utifrån detta.



Riktad förebyggande insats
Under vecka 46 genomfördes riktade förebyggande insatser. Bl. a besöktes ca 100 företag med
information angående hantering av gasflaskor.
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Avtal med SOS Alarm
Förhandlingarna med SOS Alarm är nu slutförda och avtal tecknades 2019-12-05. Avtalet
medför minskade kostnader för SÄRF.



Länsstyrelsens tillsyn
Länsstyrelsen har genomfört sin årliga tillsyn över hur SÄRF efterlever uppdragen enligt
Lagen om skydd mot olyckor. Återkommer med Länsstyrelsens utlåtande till direktionen i
januari.



Ombyggnad Guttsjöns övningsanläggning
För att få klarhet i om det finns förutsättningar för att genomföra den önskade ombyggnaden
av Guttasjöns övningsanläggning kommer ett extra medlemsråd att genomföras i januari
enligt överenskommelse med de medverkande från föregående Medlemsråd den 23 oktober.
Därefter återkommer ärendet till direktionen.



Rekryteringar
Just nu pågår rekryteringar av brandmän till RIB-stationerna samt brandmän till Borås och
Skene heltidskårer (tillsvidareanställningar och semestervikariat). Inom kort inleds
rekrytering av kanslichef, övningsansvarig samt avdelningschef till Skydd och samhälle.



Kommunikations insatser
Redovisning av några av de kommunikationsinsatser som gjorts sedan föregående möte samt
2019 års ”high-lights” samt vad som är på gång inför 2020.



RäddsamVG
Den 21-22 november var SÄRF värd för RäddsamVG:s höstkonferens. Under konferensen
togs beslut att bilda ett nätverk för alla politiker inom RäddsamVG. Peter Branshöj är SÄRF:s
kontaktperson.



Operativ samverkan
Den 23 januari genomförs möte mellan SÄRF och RSG (Räddningstjänsten StorGöteborg) för
att inleda diskussioner angående operativ samverkan i gränsområden kring Bollebygd.

