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Plats och tid

Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-05-28 kl. 8.30 – 12.00

Omfattning

§ 31 - § 34

Närvarande ledamöter

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

Borås
Borås
Bollebygd
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

Närvarande ersättare

Anna Christensen (digitalt)
Lars-Erik Olsson (digitalt)
Johan Björkman (digitalt)
Stephan Bergman
Ingvar Ideström

Borås
Bollebygd
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

Övriga närvarande

Jill Jingbrant, förbundsdirektör
Ann Larsson, ekonomichef
Andreas Leandersson, räddningschef
Anders Johansson, avdelningschef
Susanne Kling, sekreterare

Utses att justera

AnnSofi Tureson

Underskrifter

Sekreterare: __________________________________________
Susanne Kling

Ordförande: ___________________________________________
Rose-Marie Liljenby Andersson

Justerande: ___________________________________________
AnnSofi Tureson

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-06-14
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§ 31
Upprop
Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild görs för
att säkerställa närvaro.
§ 32
Val av justerare
AnnSofi Tureson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 33
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 34
Framtida budgetram - diskussion (Dnr. 2021-000004)
Direktionen tog vid sammanträdet 2020-12-18 beslut att ge förbundsdirektören i uppdrag att
utarbeta förslag till skrivelse till medlemskommunerna angående SÄRFs framtida budgettilldelning.
Vid direktionens sammanträde 2021-03-26 återremitterades ärendet. Även vid sammanträdet
2021-04-23 återremitterades ärendet och direktionen beslutade att genomföra ett extra sammanträde
2021-05-28 för att diskutera framtidsfrågor.
Rambudget 2022 ska beslutas av direktionen vid sammanträdet 2021-06-11. Ett arbetsmaterial är
utarbetat som presenteras och diskuteras vid dagens sammanträde. I förslaget är budgeten
underfinansierad beroende på beräknat underskott från internbudget 2021, ökade pensionskostnader
samt ca 400 000 kr från den egentliga verksamheten. Budgeten förutsätter att statsbidrag, totalt
826 000 kr, överförs från samtliga medlemskommunerna till SÄRF. Statsbidraget avser
kommunalteknisk utjämning p g a krav på de kommunala räddningstjänsterna att säkerställa
övergripande ledning utifrån att Lagen om skydd mot olyckor har reviderats.
Förbundsdirektören och ekonomichefen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till rambudget 2022 så
att endast ökade kostnader p g a pension ingår som underfinansierade och belastar eget kapital.
Inför 2023 och framåt presenteras och diskuteras verksamhetens nuvarande och framtida
utmaningar kopplat till de ekonomiska förutsättningarna. Genomgång görs angående bl. a
servicegrad, befolkningsutveckling, räddningstjänstförmåga, fastigheter, fordon, materiel, teknik, IT,
behov av digitaliseringsåtgärder och kompetensförtätning. Direktionen konstaterar att SÄRF
ytterligare behöver informera och tydliggöra problemställningar till förbundets medlemskommuner
för en ökad förståelse av räddningstjänstens uppdrag och utmaningar. Dokumentation som
beskriver helheten inklusive konsekvensbeskrivningar bereds inom ramen för SÄRF Vision 2030 där
scenarion kan kommuniceras under pågående arbete. Det är önskvärt att olika typer av
informationsinsatser till medlemskommunerna kan genomföras under hösten 2021, bl. a genom att
förbundet ges tillfällen att få medverka i medlemskommunernas valda forum för dialoger. Ett
gemensamt möte med SÄRFs direktion och medlemsråd bör genomföras för information och
diskussion kring framtidsfrågor.
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