
     
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2016-09-01 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 1 september 2016, kl 15.30 – 17.23, Färjenäs, Göteborg 
  

Beslutande Gustaf Josefson (M) 
 Sven-Ove Johansson (S) §§ 66-68 
 Per Ödman (S), tjänstgörande ordförande 

Owe Willingskär (M)  
Jan Trönsdal (M) 

 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Lena Fredriksson (S) ersättare för Ingrid Andreae (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Henrik Munck (MP)  
 Ingemar Johansson (C) ersättare för Sven-Ove Johansson (S) §§ 57-65 

Ingemar Johansson (C) ersättare för Theres Börjesson (M) §§ 66-68 
  
Närvarande ersättare - 
  
Övriga närvarande  
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Johanna Björnfot, tf operativ chef §§ 57-59 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Magnus Karlsson, enhetschef 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Morgan Grundén, biträdande enhetschef 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef Pernilla Alsterlind, verksamhetsutv. §§ 66-67 
 Jeanette Karlström, kommunikationschef Josefin Petersson, praktikan §§ 66-67 
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson Vision  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2016-09- 
  
Justerare Per Ödman (M) och Lena Fredriksson (S) 
  
Justerade paragrafer §§ 59-61, 63-68 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Per Ödman 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Lena Fredriksson 
 

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-09-   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 § 57  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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Fs § 58 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Lena Fredriksson (S) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 59  
 Presentation av ny tf Operativ chef och ny kommunikationschef  

Johanna Björnfot tf Operativ chef och Jeanette Karlström 
kommunikationschef presenterar sig och hälsas välkomna till 
Räddningstjänsten. 

BESLUT 

Antecknas. 

----------- 
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 Fs § 60 Dnr A0324/16 
 

Expedieras till: 

Göteborgs Stad 
Mölndals stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 

Ekonomisk lägesrapport per maj 2016 för Räddningstjänsten 
Storgöteborg  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 juni 2016. 

ÄRENDET 

Årets uppföljningsrapporter 

Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex uppföljningsrapporter 
varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. 
Delårsbokslut lämnas per mars och augusti och sista rapporten utgörs av 
årsredovisning med förvaltningsberättelse.  
 
Resultat och prognos per maj 2016 

Resultaträkningen för perioden januari-maj visar på +9,1 mkr. Jämfört 
med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 7,3 mkr. 
Årsprognosen för 2016 visar ett resultat på -4,3 mkr. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per maj godkänns av förbundsstyrelsen och 
översänds till medlemskommunerna. 

 

----------- 
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 Fs § 61 Dnr A0262/16 
 Arbetsformer för medlemssamrådet avseende budgetprocessen  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 juni 2016. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Ärendet återtas av förbundsdirektören. 
 

----------- 

 
  



     
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
7          2016-09-01 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 Fs § 62 Dnr A0406/16 
 Yttrande över förslag till Handlingsprogram för Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg för perioden 2017-2019  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2016. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i en remiss begärt in synpunkter 
på förslag till handlingsprogram för perioden 2017-2019 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 Storgöteborg inget att erinra. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen översänder förbundsdirektörens yttrande 
som sitt eget till Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 

 

----------- 
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 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 63  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 10 december 
2015 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 63/16. 

HANDLING 

2016-07-28 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

2016-07-28      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

  

 
 
  



     
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
7          2016-09-01 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 Fs § 64  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2016-08-23.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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Information 

 

 Fs § 65  

 Information om verksamheten vid utbildnings- och övningsenheten 

Magnus Karlsson enhetschef lämnar information vid utbildnings- och 
övningsenheten samt visar runt på området på Färjenäs. 

Morgan Grundén biträdande enhetschef lämnar information om ett 
utbildningskoncept som utbildnings- och övningsenheten tagit fram. Syftet 
med utbildningarna är att bistå den kommunala verksamheten med att 
uppnå ett skäligt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.   

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 66  

 Beslut om närvaro för praktikant 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Praktikanten Josefin Petersson får närvara vid sammanträdet under 
punkt 10 på dagordningen, RSG-U.  

 

----------- 

 
 
 Fs § 67  

 RSG-U 

Pernilla Alsterlind verksamhetsutvecklare Sociala risker lämnar information 
om projektet RSG-U.  

RSG står inför att starta ett utvecklingsprojekt vid namn RSG-U där U står för 
Ungdom. I samverkan med två stadsdelar inom Göteborgs Stad erbjuds 4 
ungdomar i riskzonen och utanförskap en möjlighet att under en period på 
ett och ett halvt år vara en del av Räddningstjänstens uppdrag. Genom att 
erbjuda ungdomar i utanförskap och arbetslöshet en särskild anställning gör 
RSG en långsiktig social investering för trygghet och positiv förändring i 
samhället. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 68  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Besparingar återstår beträffande Göte II och Mölnlycke RIB brandstation. 
Diskussioner förs med eventuell samarbetspartner om båtkapacitet. 
Beträffande Mölnlycke inväntar förbundet resultatet av den analys 
företaget ORH genomför på RSGs uppdrag. I uppdraget ingår bl a att 
genomföra analyser för optimering av brandstationsplacering, 
inkommande larm över tid, dygn och tillgängliga resurser vid givna 
tidpunkter, resursplacering vid hög belastning samt körtidsanalyser. 

 En av de mest prioriterade frågorna just nu är dem arbetsplatsolyckor 
som skett under senare tid. Förbundsdirektören återkommer till styrelsen 
med information om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Sven-Ove 
Johansson (S) föreslår att förbundsstyrelsen årligen får redogörelse över 
dem tillbud/arbetsplatsolyckor som skett under året. 

 EY granskar på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna RSG:s 
samverkan med andra myndigheter och egen beredskap för att hantera 
situationer med hot eller pågående dödligt våld. Diskussioner förs med 
Storstockholms brandförsvar om bemanning utifrån rådande 
säkerhetsläge. 

 Sommaren 2016 var lugn rent operativt och ingen social oro har 
förekommit. Bilbränder har inte varit fler än normalt.  

 Nytt samverkansavtal träder i kraft 1 oktober. 

 Gemensam After Work för all personal kommer att anordnas 11 och 18 
november på Hard Rock cafe, Göteborg. Styrelsen kommer att bjudas in.  

 Med anledning av att andra räddningstjänsters direktioner besöker RSG 
föreslår förbundsdirektören att förbundsstyrelsen kan besöka andra 
räddningstjänster om intresse finns. Sven-Ove Johansson (S) föreslår att 
delar av styrelsen kan medverka vid besöken som kommer till RSG. 

 Marie Caldenby informerar om att ett av dem upphandlade sotarförtagen 
har gått i konkurs under sommaren. Upphandling av ny leverantör pågår. 

 Marie Caldenby informerar om att taxan kommer att justeras till viss del 
beträffande rengöring av imkanal. Ärendet kommer upp till beslut på 
sammanträdet 6 oktober.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 


