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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-02-18 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 – 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) 
 Theres Börjesson (M) 
 Gustaf Josefsson (M) §§ 1- del av 11 
 Ove Dröscher (S) 
 Per Ödman (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Jan Trönsdal (M) 
 Lillemor Rånevik (S)  
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (FP), del av § 11 
  
Övriga närvarande  
Ersättare Ingemar Johansson (C) 
 Kaisa Blank Nordmark (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
  
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Carina Björkman, avdelningschef § 1 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Kristina Lindfeldt, avdelningschef § 1 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef Erik Cedergårdh, operativ chef § 1 
 Carin Fhyr, kommunikationschef Ann-Helén Lindbäck Augustsson, avdchef § 1 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Crister Asker, avdelningschef § 1 
 Peter Backenfall, förbundsstabschef § 1 Henrik Nörholt, förbundsstrateg §§ 1-11 
 Ann-Britt Stedth, personalchef § 1 Ola Folkesson, brandingenjör §§ 1-11 
 Thomas Tell, avdelningschef § 1 Andreas Johansson, enhetschef § 11 
  
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision 
 Oscar Pilblad, BRF § 1 
  
Justering  
Justeringsdag 2015-03-03 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 1-11 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Ingrid Andreae 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Per Ödman 
 

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-03-03    på Göteborgs Stads  
anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, 
Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
  



    2 (11) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
          2015-02-18 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 Fs § 1  

Ordförande Ingrid Andreae (S) presenterar sig och hälsar styrelsen välkomna 
till en ny mandatperiod. Styrelsens ledamöter och ersättare, förbundsled-
ning, avdelningschefer samt övriga närvarande presenterar sig. 
 

--------------- 

 

 

 

 

 

Fs § 2  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 

 

 

 

 Fs § 3 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 4 Dnr A0001/15 

 Bokslut 2014/Årsredovisning 2014 för Räddningstjänstförbundet  
Storgöteborg 

HANDLING 

Direktörens tjänsteutlåtande 2015-01-30. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget 
omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 
 
Ekonomiskt resultat 
Förbundet uppvisar ett positivt resultat på 3,9 mkr. Resultatet är därmed 
plus 5,9 mkr jämfört med den underbalanserade budgeten på 2,0 mkr. 
Från 2012 planerades avskrivningskostnaderna att öka och för att finansi-
era avskrivningarna 2012-2014 fick årligen 2,0 mkr tas i anspråk av 2010 
års överskott, sammanlagt 6,0 mkr.  
 
Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar        
14,2 mkr till medlemskommunerna.  
 
Verksamhetsuppföljning 
Fokus för det förebyggande arbetet har varit, som handlingsprogrammet 
föreskriver, på anlagda bränder i skolan och på ökat bostadsbrandskydd. 
Det förbyggande arbetet med sociala risker har utvecklats. Antalet 
genomförda räddningsuppdrag uppgår till 8 563. Målet för antalet tillsy-
ner har uppfyllts.  
 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Årsredovisningen för 2014 godkänns. 

Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 
 
 
---------------- 
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 Fs § 5 Dnr A0323/14 

 Tider för sammanträden och planeringskonferens för förbundsstyrelsen för 
år 2015 

HANDLING 

Direktörens tjänsteutlåtande 2015-02-02. 

ÄRENDET 

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden och plane-
ringskonferens för förbundsstyrelsen för år 2015. Förbundsstyrelsen  
beslutade den 3 december 2014 att rekommendera den tillträdande för-
bundsstyrelsen att fastställa utarbetat förslag till sammanträdestider för 
förbundsstyrelsen 2015. Förslaget har till viss del omarbetats. 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen fastställer tider för sammanträden och planeringskon-
ferens för år 2015 enligt förbundets förslag: 

18 februari, 17 mars, 27-28 april, 4 juni, 3 september, 1 oktober,  
3 november, 10 december. 

 
----------------- 
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 Fs § 6 Dnr  
 

 

 

Presidiets uppgifter 

ÄRENDET 

Ingrid Andreae (S) ordförande, beskriver presidiets arbetsformer. Presidiet 
träffas en gång i månaden och förbereder ärendena inför förbundsstyrelsens 
sammanträden.  Presidiet fattar inga beslut. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 
 
 

------------------- 
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 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 7 Dnr A0469/14 
 

 

 

Revisionsrapport: Granskning av räddningsinsatser 

HANDLING 

Revisionsrapport: Granskning av räddningsinsatser, daterad 6 oktober 2014. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstför-
bundet Storgöteborg granskat förbundets arbete med räddningsinsatser. 
Syftet med granskningen har varit att granska om förbundsstyrelsen har sä-
kerställt att insatser hanteras på ett ändamålsenligt sätt med fokus på insats-
tid och rutiner, det vill säga i enlighet med aktuell lagstiftning och antagna 
mål och riktlinjer. 

 

BESLUT 

Antecknas. 

 
------------------- 
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 Fs § 8 Dnr A0632/14 
 

 

 

Årsuppföljning 2014 – kommunernas uppgifter enligt LSO 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på Länsstyrelsens och MSBs årsupp-
följning, daterad 3 februari 2015. 

ÄRENDET 

Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
genomför varje år en uppföljning av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet med uppföljningen är att ska-
pa en grund för länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en regional och nationell 
bild över kommunernas verksamhet inom området skydd mot olyckor.  

 

BESLUT 

Antecknas. 

 

------------------- 
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 Fs § 9  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 9/15. 

HANDLING 

2015-02-03 Av förbundsdirektören, teamchef Team Norr, enhetschef UVA 
 samt avdelningschef insatsavdelningen fattade beslut. 

2014-11-28 Vid Team Syd fattade beslut om föreläggande. 

2015-01-29 Vid avd för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2015-01-29 Sotningsförelägganden. 

2014-12-01 Förteckning över ramavtal samt objekt. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 10  

 Redovisning av inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde 
vidtagna åtgärder – allmänna handlingar 

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 3 februari 2015.  
Bilaga Fs § 10/15. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information: 

 

 

 Fs § 11  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Henrik Nörholt och Ola Folkesson informerar om arbetet med att ta fram 
nytt Handlingsprogram som är fyra årigt och kommer att gälla från 2016.  

 Marie Caldenby informerar om att räddningstjänsten ej har rätt att fatta 
beslut om eldningsförbud. Enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomsto-
len kan föreskriftsrätten inte delegeras från kommun till kommunalför-
bund. 

 Marie Caldenby lämnar aktuell information om pågående upphandling av 
sotningstjänster. 

 Marie Caldenby informerar om att från 1 januari 2016 kommer brand-
skyddskontrollen att bedrivas i egen regi och ej av sotningsföretagen. 

 Lena Simenius-Peters informerar om att styrelsen har fått i uppdrag att ta 
fram förslag till ny modell av medlemsavgiftens konstruktion. Ambitionen 
är att ny modell ska vara klar 2016. 

 Anders Ekberg informerar om att RSG samverkar med räddningstjänster-
na i GR och i Västra Götalands län i vissa gemensamma frågor. 

 Anders Ekberg informerar om att RSG tittar på hur resurser som finns i en 
kommun kan sambrukas. RSG kommer tillsammans med försäkringsbola-
get Göta Lejon och Göteborgs Stads Lokalförvaltning att besöka Söder-
törns räddningstjänstförbund för att få information om hur de har arbetat 
med dessa frågor. 

 Tre värderingar har gjorts av övningsplatsen Färjenäs.  

 Lena Simenius Peters informerar om att pga att RSG har bytt ekonomisy-
stem kommer rapport eller prognos per februari inte att kunna lämnas. 
Det finns inget onormalt eller ovanligt som kan föranleda en annan tolk-
ning än +/- 0 mot budget vid årets slut. 

 Ingrid Andreae och Lars Klevensparr kommer att bjuda in inrikesminis-
tern.  

 Region Gotland står som värd för årets brandkonferens BRAND2015  
19-21 maj. Temat är ”Vem styr räddningstjänsten”. Inbjudan till konferen-
sen kommer att skickas till styrelsen.  

 ”RSG dagar” är 22 april och 8 maj för alla chefer och befäl. Särskild inbju-
dan kommer att skickas till styrelsen. 

 Den ”kick-off/after work” som aviserades 20 mars och 27 mars kommer 
att bli till hösten istället. Särskild inbjudan kommer att skickas till styrel-
sen. 
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 Särskild introduktionsdag kommer att anordnas för styrelsen 13 april  
kl 9.00. Bl a kommer att lämnas information om RSG:s verksamhet samt 
den lagstiftning som styr. 

 Lars Klevensparr informerar om att ett utredningsuppdrag kommer att 
ges till en särskild arbetsgrupp som bl a ska titta på brandstationernas 
placeringar, heltid-deltid. 

 Lars Klevensparr och Andreas Johansson enhetschef lämnar information 
om RSG:s yttrande över ”Järnvägsplan Västlänken”. Yttrandet kommer att 
lämnas till Trafikverket 20 februari.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 


