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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-11-03 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 3 november 2015, kl 15.30 – 16.15, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP)  
 Theres Börjesson (M) §§ 72-79 
 Gustaf Josefsson (M) 
 Ove Dröscher (S) 
 Per Ödman(M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (C) ersättare för Theres Börjesson (M) §§ 70-71 
 Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) 
  
Övriga närvarande  
Ersättare Eva Borg (S)  
 Lars-Erik Snällman (M)   
 Kristina Bergman Alme (FP) §§ 72-79  
   
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Thomas Tell, avdelningschef 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Ola Folkesson, brandingenjör 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef Josefin Hybring, delprocessledare 
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision  
  
Justering  
Justeringsdag 2015-11- 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 70-79 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

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

 
 

 

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

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-11-    på Göteborgs Stads  
anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, 
Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 70  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

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

 

 

 

 Fs § 71 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 72 Dnr A0551/15 

 

 

 

Verksamhetsplan 2015 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat verksamhets-
plan för 2016. Verksamhetsplanen 2016 innehåller inriktningar och mål för 
verksamheten, vad gäller både RSG:s kärnverksamhet och RSG som organisa-
tion. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Verksamhetsplanen 2016 godkänns av förbundsstyrelsen 

Verksamhetsplanen överlämnas till förbundsfullmäktige för  
fastställande 

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

 



    4 (9) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
          2015-11-03 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 Fs § 73 Dnr A0327/14 

 

 

 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg 2016-2019 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2015. 

ÄRENDET 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun/ 
kommunalförbund skyldig att ta fram ett handlingsprogram. 

Handlingsprogrammet är ett övergripande styrdokument avseende LSO och 
ska brytas ner i verksamhetsplanen. Därmed utgör det ett instrument för 
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt vid redovisning 
till staten i samband med tillsyn av vår verksamhet. 

Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av  
kommunens/kommunalförbundets ambitionsnivå avseende skydd mot 
olyckor samt ett underlag för Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommuner har 
uppdragit åt Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvara för räddningstjänst 
samt förbyggande åtgärder mot brand enligt samma lag. 

Innehållet i detta handlingsprogram har kommunicerats i väsentliga delar vid 
styrelsemötet 2015-06-04. Framför allt gäller det målformuleringar för verk-
samheten. 

En remissomgång har skickats ut till medlemskommunerna och olika  
samverkansorganisationer. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till nytt handlingsprogram 
för Räddningstjänsten Storgöteborg 2016-2019 och överlämnar det 
till förbundsfullmäktige för fastställande. 

 
 

----------------  
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 Fs § 74 Dnr A0327/14 

 

 Resurser till räddningsinsats 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) handlingsprogram 2016 – 2019 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger i avsnitt 4.6 att fullmäk-
tige fastställer ramarna för personella och materiella resurser i särskilt 
beslut.  

Den aktuella riskbilden förändras hela tiden inom RSG:s område. RSG ska 
därför kontinuerligt anpassa resurstillgången för att kunna möta i hand-
lingsprogrammet redovisad förmåga och insatstid. 

Dokumentet Resurser till räddningsinsats beskriver nuvarande nivå  
utifrån den generella riskbilden och rådande förutsättningar för verksam-
heten i förbundet. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget om Resurser till rädd-
ningsinsats och överlämnar det till förbundsfullmäktige för  
fastställande. 

 

 
----------------  
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 Fs § 75 Dnr A0585/15 

 

 Sammanträdestider för förbundsstyrelsen 2016 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2015. 

ÄRENDET 

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden och plane-
ringskonferens för förbundsstyrelsen år 2016. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen fastställer tider för sammanträden och  
planeringskonferens för år 2016 enligt förbundets förslag: 

11 februari 
10 mars - planeringskonferens 
7 april 
18 maj 
14 juni  
1 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 

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

 

 

   

 Fs § 76 Dnr 0526/15 

 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över remiss avseende Öckerö 
kommuns förslag till handlingsprogram 2016-2019 

HANDLING 

Ordförandebeslut daterat den 12 oktober 2015. 

ÄRENDET 

Öckerö kommun har i en remiss begärt in synpunkter på handlingsprogram 
för perioden 2016-2019 enligt lagen om skydd mot olyckor. Planen är väl 
genomarbetad och beträffande den del som handlar om brandförebyggande 
åtgärder och insatser till följd av brand har Räddningstjänstförbundet Storgö-
teborg inget att erinra. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 
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 Fs § 77  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 77/15. 

HANDLING 

2015-10-15 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2015-10-15 Sotningsförelägganden. 

2015-09-24 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förbud och förelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

  

 
 
 
 
 Fs § 78  

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

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 23 oktober 2015.  
Bilaga Fs § 78/15. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Fs § 79  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Thomas Tell avdelningschef lämnar information om den planerade  
ombyggnaden på Gårda för att skapa 30 nya kontorsplatser samt om det 
arbete som pågår rörande en arbetsplats för alla. 

 Prisutdelning av Götapriset är på kvällen 3 november. RSG är en av sex 
finalister som har nominerats till priset. 

 Lars Klevensparr förbundsdirektör har träffat Göteborgs Stad samt  
polisen med anledning av den hotbild som finns mot flyktingboenden. 
RSG är i allra högsta grad delaktiga i arbetet gällande den rådande flyk-
tingsituationen och gör en bra insats och försöker vara flexibla, kreativa 
och tillmötesgående för att komma fram till ett skäligt brandskydd. Att 
dra ner på kraven gällande brandskyddet är inte aktuellt. 

 På förbundsstyrelsens sammanträde 10 december redovisas vilka åtgär-
der som kommer att vidtas med anledning av besparingar som förbundet 
står inför 2016. 

 Arbete pågår med att revidera det samverkansavtal som finns med de 
fackliga organisationerna. 

 Medlemssamråd ägde rum 16 oktober där bl a medlemsavgiften diskute-
rades. En grupp tillsattes, bestående av en politiker samt en tjänsteman 
från varje kommun, för att arbeta vidare med frågan.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


