
    1 (13) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2016-02-11 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 11 februari 2016, kl 15.45 – 17.44, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Gustaf Josefson (M) §§ 1-11 
 Per Ödman (M) vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Jans Trönsdal (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Börjesson (M) 
 Eva Borg (S) ersättare för Henrik Munck (MP) 
 Ingemar Johansson (C)  
 Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M) §§ 11-12 
  
Övriga närvarande  
Ersättare Kaisa Blank Nordmark (S) 
   
   
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare 
 Anders Ekberg, räddningschef och bitr direktör Tommy Glasér, stationschef 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Johan Fors, enhetschef 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
   
Personalrepresentanter -  
  
Justering  
Justeringsdag 2016-02-25 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 1-12 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Marie Caldenby 
 
 

 

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

 
 

 

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

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-02-26 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 § 1  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

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

 

 

 

 Fs § 2 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 3 Dnr A0668/15 

 

 

 

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2016. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsordningen 
och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar  
operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 

Ekonomiskt resultat 

Förbundet uppvisar ett ekonomiskt resultat på 2,0 mkr. 

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 

Pensionskostnaderna är, efter avstämning på KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 12,2 
mkr till medlemskommunerna. 

Verksamhetsuppföljning 

Fokus för det förebyggande arbetet har varit, som handlingsprogrammet 
föreskriver, på anlagda bränder i skolan och på ökat bostadsbrandskydd. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Årsredovisningen för 2015 godkänns. 

Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 
 

 
----------------  
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 Fs § 4 Dnr A0717/15 

 

 

 

Attestregler för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2016. 

ÄRENDET 

Syftet med attestreglerna är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i 
förbundets ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att 
transaktionen är kontrollerad och felfri. 

Reglerna gäller för förbundets samtliga ekonomiska transaktioner samt 
medel som förbundets ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering 
samt för av vid behov ta initiativ till förändring av reglerna. 

Förbundsdirektören har attestbehörighet för hela förbundet. Förbundsdi-
rektören beslutar om attestbehörigheter inom förbundet. Förbundsdirek-
tören ansvarar för att utsedda attestanter får tillräcklig kunskap om upp-
dragets innebörd och gällande regler. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

1. Förbundsstyrelsen godkänner förslag till attestregler. 
2. Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till attestregler till för-

bundsfullmäktige för fastställande. 
3. Förbundsfullmäktige föreslås delegera till förbundsstyrelsen att 

fatta beslut om ändring i attestreglerna. Ändringen ska skriftligen 
återrapporteras till förbundsfullmäktige. 

4. Attest- och utanordningsreglementet, dnr A0226/02, godkänt vid 
förbundsdirektionens sammanträde 2002-11-25 upphävs. 

 
 

----------------  
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 Fs § 5 Dnr A0044/16 

 

 Tillägg till Räddningstjänstförbundets dokumenthanteringsplan -  
Handlingar rörande brandskyddskontroll 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2016. 

ÄRENDET 

En dokumenthanteringsplan visar vilka handlingstyper som finns på myn-
digheten, var dessa förvaras samt om de ska bevaras eller gallras. Arkiv-
bildning och gallring av allmänna handlingar i förbundet styrs av arkivla-
gen samt det av förbundsstyrelsen antagna arkivreglemente. Av dessa 
styrdokument framgår bl.a. att en dokumenthanteringsplan ska upprät-
tas.  

Förbundsstyrelsen beslutade senast om dokumenthanteringsplan  
2007-05-22. Från 1 januari 2016 utförs brandskyddskontroller av rädd-
ningstjänstförbundet. Med anledning av det föreslås förbundsstyrelsen 
besluta om ett tillägg till gällande dokumenthanteringsplan. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner tillägg till gällande dokumenthan-
teringsplan avseende handlingar rörande brandskyddskontroll. 
 

 

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

 

 

 Fs § 6 Dnr A0721/15 

 Ordförandebeslut: Yttrande över remiss avseende Räddningstjänstens Väst 
förslag till handlingsprogram 2016-2020 

HANDLING 

Ordförandebeslut daterat den 1 februari 2016. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Väst har i en remiss begärt in synpunkter på handlings-
program för perioden 2016-2020 enligt lagen om skydd mot olyckor. Planen 
är väl genomarbetad och beträffande den del som handlar om brandföre-
byggande åtgärder och insatser till följd av brand har Räddningstjänstför-
bundet Storgöteborg inget att erinra. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Fs § 7 Dnr A0726/15 

 Ordförandebeslut: Yttrande över remiss avseende Alingsås och Vårgårdas 
räddningstjänstförbunds förslag till handlingsprogram 2015-2018 

HANDLING 

Ordförandebeslut daterat den 1 februari 2016. 

ÄRENDET 

Alingsås och Vårgårdas räddningstjänstförbund har i en remiss begärt in syn-
punkter på handlingsprogram för perioden 2015-2018 enligt lagen om skydd 
mot olyckor. Planen är väl genomarbetad och beträffande den del som hand-
lar om brandförebyggande åtgärder och insatser till följd av brand har Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg inget att erinra. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Fs § 8 Dnr A0696/15 

 Årsuppföljning 2015 – kommunernas uppgifter enligt LSO 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på Länsstyrelsens och MSBs årsupp-
följning, daterad 3 februari 2016. 

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 samt den 10 december 2015 redovisas fattade delegeringsbeslut till 
förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 9/16. 

HANDLING 

2016-02-03 Av förbundsdirektören, chefen för utbildningsenheten 
 samt chefen för enheten för samhällsplanering fattade beslut. 

2016-01-25 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2016-01-25 Sotningsförelägganden. 

2016-01-20 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förbud och förelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 10  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträ-
de daterad 1 februari 2016.  
Bilaga Fs § 10/16. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information  

 Fs § 11  

 Aktuella frågor inom RSG 

Räddningstjänstförbundets ledning informerar: 

 Internkontrollplan 2016 föreslås beslutas av förbundsstyrelsen 10 mars. 

 Fastighetskontoret i Göteborgs stad koordinerar arbetet med ny utbild-
nings- och övningsplats. Förslag på plats finns framtaget och kommer ma-
terial med förslag på inriktning att presenteras för styrelsen under våren. 

 Tidigare har informerats om att ledningen har varit i Oslo och Köpenhamn 
och tagit del av hur man där jobbar med bl a terror och pågående dödligt 
våld. RSG har tillsammans med SSBF tillskrivit Polismyndigheten och MSB 
och påpekat saknaden av nationell strategi i dessa frågor. Skrivelsen har 
skickats till förbundsstyrelsen för kännedom. RSG har tillsammans med 
andra myndigheter blivit inbjudna av inrikesministern till ”rundabords-
samtal” för att diskutera hot och våld mot blåljuspersonal. Vid detta möte 
fick MSB ett nationellt uppdrag att ta initiativet och samordna dessa frå-
gor.  

 När länsstyrelsen tillsynade RSG 2014 riktades det kritik för hanteringen 
av farlig verksamhet, 2:4, Seveso. Två brandingenjörer har anställts vid 
avdelningen Operativ Chef som bl a ska hantera dessa frågor. 

 RSG:s egna kapital finns på Göteborgs stads koncernbank. För närvarande 
betalas inte ut någon ränta för innestående medel. Koncernbanken lånar 
däremot ut pengar till Göteborgs stads bolag mot ränta. Lars Klevensparr 
och Lena Simenius-Peters inleder en diskussion med Göteborgs stads 
koncernbank. 

 RSG har haft möte med SOS Alarm om nytt alarmeringsavtal. Nuvarande 
avtal är uppsagt och gäller året ut.  

 Samtliga upphandlade sotarföretag har nu lämnat in sina kontrollböcker 
till RSG. 

 RSG har ett antal nationella uppdrag, bl a gällande avancerad indikering. 
Utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att RSG uppfyller 
kraven i avtalet.  

 I samband med styrelsekonferensen 10 mars kommer styrelsen att foto-
graferas och bilderna att publiceras på hemsidan.  

 Årliga konferensen Brand2016 är i Karlstad 24-26 maj. Två personer från 
styrelsen erbjuds att delta. Intresse om att delta anmäls till förbundssek-
reteraren. 

 Marie Caldenby redogör för arbetet med att rättsäkra tillsynsprocessen 
och granskningen av myndighetsbeslut. 
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 Medlemskommunerna har träffats och haft en dialog kring medlemsavgif-
tens konstruktion.  

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 12 Dnr A0284/15 

 Operativ översyn 

Med anledning av de besparingsåtgärder och utmaningar RSG står inför har 
en styrgrupp tillsatts som särskilt ska utreda vissa utpekade frågor som 
spetskompetenser, båtförmåga, rökdykningsfrågan, Heltid och 
RiB/värnverksamheten, Täckstyrka, Dagtid Gårda, stegbil och arbetstid. 

Tommy Glasér lämnar information om den utrednings som har gjorts kring 
RSG:s båtförmåga och ”Båten Göte II”. 

Tommy Glasér lämnar information om den utredning som har gjorts kring 
”Mölndals stege”. 

Johan Fors lämnar information om den utredning som har gjorts kring 
”RiB/värnverksamheten”. 

Lars Klevensparr presenterar en tidplan. Vid förbundsstyrelsens sammanträ-
de 10 mars lämnas mer information samt underlag för kommande beslut. 
Förbundsstyrelsen fattar formellt beslut 14 juni vilket kommer att innebära 
en ändring i handlingsprogrammet. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

På förslag av Ingrid Andreae (S): 

Förbundsstyrelsen godkänner att räddningstjänstförbundet arbetar i 
den inriktning som har presenterats. 

Förbundsstyrelsen godkänner tidplanen. 

----------- 

 


