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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2016-06-14 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Tisdagen den 14 juni 2016, kl 16.30 – 17.13, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) del av § 55 - § 56 
 Sven-Ove Johansson (S) 

Per Ödman (S), vice ordförande 
Owe Willingskär (M) del av § 55 - § 56 
Jan Trönsdal (M) 

 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (C) ersättare för Theres Börjesson (M) 

Eva Borg (S) ersättare för Henrik Munck (MP) § 50 - del av § 55 
Lena Fredriksson (S) ersättare för Owe Willingskär (M) § 50 - del av § 55 
Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M) 

  
Närvarande ersättare Kristina Bergman-Alme (L) del av § 55 - § 56 

Kaisa Blank Nordmark (S) 
  
Övriga närvarande  
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Anders Ekberg, räddningschef 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Eva-Marie Wiik Hultén 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Karin Sköldberg 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
   
Personalrepresentanter Per-Albin Halldin, Kommunal  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2016-06-29 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 50-56 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

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

 
 

 

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

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-06-30 på Göteborgs Stads  
anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, 
Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
  

 
 
 



    2 (8) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
7          2016-06-14 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

Fs § 50  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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 Fs § 51 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 52 Dnr A0684/15 
 Svar på frågeställningar från revisorernas grundläggande granskning  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2016. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom RSG genomfört 
en grundläggande granskning av förbundets verksamhet 2015. Inom ramen 
för granskningen har revisionen lämnat följande rekommendationer till 
förbundsstyrelsen: 
1. Stärka systematiken i arbetet med intern styrning och kontroll genom att 
tidsplan för arbetet fastställs och följs 
2. Utveckla arbetet med uppföljning för att säkerställa att beslutade mål följs 
upp på ett systematiskt och tydligt sätt 
3. Tillse att samtliga stationer har ett likvärdigt yttre skalskydd 
4. Stärka sin interna kontroll för nyckelhanteringen i förbundet 
5. Säkerställa att de rekommendationer som lämnades i revisionens 
granskning av insatstider beaktas i förbundets verksamhet 
Revisorerna önskade ett skriftligt svar angående eventuella åtgärder som 
styrelsen avser vidta med anledning av årets rapport och lämnade 
rekommendationer. Åtgärder och kommentarer lämnas i dokumentet Svar 
på frågeställningar i den grundläggande granskningen, bilaga 1. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka eventuella åtgärder 
som styrelsen kommer att vidta med anledning av 
rekommendationer i den grundläggande granskningen. 

Svaret skickas till revisorerna. 

----------- 
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 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 53  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 10 december 
2015 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 53/16. 

HANDLING 

2016-04-22 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2016-05-27      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2016-05-26 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

2016-05-26      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 54  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2016-06-03.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information  

 Fs § 55  

 Aktuella frågor inom RSG 

Räddningstjänstförbundets ledning informerar: 

 Delårsbokslut och prognos per maj 2016 visar ett underskott på 4,3 
miljoner kronor för året 2016. Underskottet beror bland annat på att 
verksamhetssystemet för brandskyddskontroll fortfarande inte levererats 
vilket innebär att brandskyddskontrollerna inte kan genomföras i 
planerad omfattning samt att det råder stor osäkerhet kring 
övertidsersättning för den operativa personalen under sommarperioden. 
RSG kompenserar för underskottet på andra områden, bland annat 
personalvakanser. 

 Lars Klevensparr informerar om pågående avtalsförhandlingar med SOS 
Alarm. 

 Lars Klevensparr och Johan Fors deltog vid Härryda kommuns 
fullmäktigemöte den 23 maj 2016 och informerade om nuläget kring 
Mölnlycke RiB-station. 

 RSG:s ledning avser informera om det pågående arbetet för att öka 
jämställdheten inom förbundet för styrelsen i oktober 2016. Styrelsen 
önskar i samband med det få ta del av goda exempel från andra 
räddningstjänster samt få en beskrivning av dels de krav som ställs för att 
komma in på SMO, dels de krav som ställs för att få anställning som 
brandman vid RSG. 

 Den arbetsvärdering/lönekartläggning som utförts kommer att 
presenteras för styrelsen i oktober. 

 Ett nytt avtal för IVPA är under framtagande. Det nya avtalet kommer 
endast omfatta hjärtstopp.  

 Framkomligheten i centrala Gbg kommer att vara begränsad de 
kommande 10 åren pga planerade byggprojekt kopplade till Västlänken. 
Information kommer att lämnas till styrelsen under hösten. 

 Bemanningssituationen sommaren 2016 är ansträngd. Inför sommaren 
2017 ska tydliga direktiv om bemanning tas fram. 

 Gemensam After Work för all personal kommer att anordnas vid två 
tillfällen i höst. Styrelsen kommer att bjudas in.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 56  

 Övrigt 

Kaisa Blank Nordmark (S) ställer fråga om drönare kan vara ett 
arbetsverktyg. 

Lars Klevensparr svarar att RSG tillsammans med SSBF, Södertörn och 
Rsyd deltar i ett projekt om en robot. Vad gäller drönare pågår ett 
nationellt projekt om hur vi kan nyttja detta. 

 

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

 

 

 


