
  
  
 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 

  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 
driver räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Förbundets huvudkontor finns i Borås. Vi söker nu en 
 
SÄKERHETSSAMORDNARE 

Arbetet 
SÄRF har bland annat i uppdrag att stödja medlemskommunerna i krishanteringsfrågor och har 
avtal med Marks kommun att tillhandahålla personal med kompetens att genomföra 
kommunens åtaganden inom området säkerhet och krisberedskap. I rollen som 
säkerhetssamordnare ansvarar du främst för de frågor som berör kommunen inom ramen för lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Du deltar även i övrigt säkerhetsarbete, så som internt skydd och 
brottsförebyggande arbete, för att verksamheten genom samordning ska uppnå bästa effekt. 
 
Arbetet med krisberedskap innebär bland annat att: 
 

• analysera och åtgärda risker och sårbarheter 
• upprätta och svara för styrdokument och planer inom området 
• samverka med myndigheter, kommuner och andra aktörer 
• utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation 
• rapportera lägesbilder och genomförd verksamhet till myndigheter 
• utveckla kommunens förmåga att agera vid höjd beredskap 
• arbete med internt skydd där systematiskt säkerhetsarbete innefattas 
• delta i kommunens brottsförebyggande arbete tillsammans med andra samhällsaktörer 
• driva kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
• driva arbetet med kärnkraftsberedskap i kommunen 

 
Kvalifikationer 
Du ska ha eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot säkerhet eller 
krisberedskapsarbete. Du ska också kunna driva och utveckla ditt arbete självständigt och ha en 
analytisk och planerande förmåga. Du har förmåga att ta till dig nya kunskaper, ta egna initiativ 
och arbeta självständigt. Att bygga relationer och att samarbeta med andra är också viktiga 
egenskaper. 
 
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från krisberedskapsarbete eller 
säkerhetsarbete i offentlig verksamhet. Det är även meriterande att ha erfarenhet av att verka i 
en politisk styrd organisation. 
 
Eftersom arbetet är förknippat med många kontakter, både internt och externt, ställs krav på en 
väl utvecklad förmåga att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt, både i tal och i skrift. 
Detta bygger på att du har god datorvana. 
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Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Tjänsten kräver B-
körkort. Tjänsten är säkerhetsklassad. 
 
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell 
mångfald tillför verksamheten. 
 
Förutsättningar 
Vi erbjuder ett vikariat på 100 % under perioden 2017-06-01 – 2018-08-31. Du kommer normalt 
att arbeta dagtid måndag-fredag men arbete kan även förekomma på kvällar och helger. Din 
arbetsplats är på brandstationen i Skene. Ange gärna dina löneanspråk i ansökan. 
 
Information 
Kontakta gärna Andreas Leandersson (SÄRF:s t f områdeschef Skydd och Samhälle) 
tel: 033-17 29 11 eller Lars Jerrestrand (t f kommunchef Marks kommun) tel: 0320-21 71 70. 
Se även våra hemsidor www.serf.se samt www.mark.se 
 
Facklig företrädare SACO Peder Liljeroth tel: 033-17 29 13. 
 
Välkommen med din ansökan senast 2017-04-17 till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovsholmsgatan 12, 506 34 BORÅS 
eller via e-post till serf@serf.se 
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