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         Sammanträdesdatum 
   
                        2016-05-19 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.30 – 17.13, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) §§ 38-47 
 Theres Börjesson (M) 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Owe Willingskär (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Gustaf Josefson (M) 
 Ingemar Johansson (C) Jans Trönsdal (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Per Ödman (M) 
 Lena Fredriksson (S) ersättare för Henrik Munck §§ 47-49 
  
Ersättare - 
  
Övriga närvarande  
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Nima Norin, biträdande förbundsjurist 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Thomas Tell, avdelningschef 
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2016-06-03 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Lars-Erik Snällman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 38-49 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

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

 
 

 

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

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-06-08 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 § 38  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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 Fs § 39 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Lars-Erik Snällman (M) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 40 Dnr A0055/16 

 Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2016. 

TIDIGARE BEHANDLING 

Bordlagt den 7 april 2016 § 32. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget 
omfattar operativ räddningstjänst och förbyggande insatser mot brand.  
Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen.  

Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2017 års nivå motsvarar 3 %, 
vilket beslutades på medlemssamrådet den 18 mars 2016.  
Den preliminära uppräkningen i planen för 2018 och 2019 är 3 % årligen. 

Budget och uppföljning 
Förbundet upprättar genom föreliggande dokument budget för 2017 
samt plan för 2018 och 2019. Förbundet upprättar också verksamhets-
plan som fastställs av förbundsfullmäktige och internkontrollplan som 
fastställs av förbundsstyrelsen, samt följer upp ekonomi, verksamhet och 
intern kontroll enligt en fastställd styrmodell. 

Taxor 
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för 
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll enligt LSO. 
 

 

 

 

 

 

 



    5 (14) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
7          2016-05-19 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2017 och  
plan 2018-2019. 

• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i 2017 
års budget. 

• Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2017 och plan 
2018-2019 till förbundsfullmäktige för fastställande.  
 

----------- 
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 Fs § 41 Dnr A0199/16 

Expedieras till: 

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

Delårsbokslut per 31 mars 2016 med ekonomisk uppföljningsrapport 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2016. 

ÄRENDET 

Årets uppföljningsrapporter  
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex uppföljningsrapporter  
varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårs-
bokslut lämnas per mars och augusti och sista rapporten utgörs av årsre-
dovisning med förvaltningsberättelse.  
Föreliggande rapport avser delårsrapport per mars 2016. 
 
Resultat och prognos per mars 2016 
Resultaträkningen för perioden januari-mars visar på +6,1 mkr. Jämfört 
med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 3,8 mkr.  
Årsprognosen för 2016 visar ett resultat på -6,2 mkr. 
 
Förbundets budget för 2016 är satt till +/-0 och årsprognosen visar -6,2 
mkr. Det stora intäktsbortfallet beroende på försenad start av den nya 
brandskyddskontrollenheten står för en betydande del av underskottet. 
Delvis förväntas dock resultatet av översynsprojekten ha viss effekt på 
årets resultat.  
 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Uppföljningsrapport för delårsbokslutet per mars 2016 godkänns. 

Uppföljningsrapport översänds till medlemskommunerna. 

 

----------------  
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 Fs § 42 Dnr A0284/15 

 

 Rationalisering av räddningstjänstförbundet Storgöteborgs operativa verk-
samhet 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2016. 

ÄRENDET 

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. 

Information om utredningar kring RSG:s båtförmåga och ”Båten Göte II”, 
Höjdenheten på Mölndals brandstation samt RiB/värnverksamheten har 
lämnats till styrelsen 11 februari samt 10 mars. Förbundsstyrelsen har vid 
dessa tillfällen beslutat om att godkänna att räddningstjänstförbundet arbe-
tar i den inriktning som har presenterats. 

Förbundsstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut 7 april 2016 om att  
RiB-brandstationen i Mölnlycke, höjdenheten på Mölndals brandstation samt 
båten Göte II ska avvecklas under förutsättning att riskbedömning genom-
förts enligt AFS 2001:1 § 8, samverkan har skett med personalorganisatio-
nerna samt att det är säkerställt att RSG har tillfredsställande båtförmåga i 
enlighet med Handlingsprogrammet 2016-2019. 

RSG har genomfört en upphandling av ett simuleringsverktyg som åskådlig-
gör och beskriver räddningsinsatser vid olyckor/händelser som RSG har ge-
nomfört. I ramavtalet ingår bl a analyser för optimering av brandstationspla-
cering, inkommande larm över tid, dygn och tillgängliga resurser vid givna 
tidpunkter, resursplacering vid hög belastning samt körtidsanalyser. Ramav-
talet ger förutsättning för en redovisning den 30 september 2016 under för-
utsättning att RSG levererar faktaunderlag till konsultföretaget. 

I anledning av den relativt nära förestående möjligheten till ytterligare ett 
underlag till beslut beträffande Mölnlycke RiB-brandstation, föreslås därför 
att förbundsstyrelsen uppskjuter överlämnandet av beslut till förbundsfull-
mäktige tills den 29 november 2016.  

 

En konsekvens av ett framflyttat beslut av förbundsfullmäktige blir att den 
ekonomiska besparingen uppkommer cirka fem månader senare. 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att flytta fram överlämnandet av beslut till 
förbundsfullmäktige beträffande RiB-brandstationen Mölnlycke. 

Förbundsstyrelsen beslutar att ytterligare utreda brandstationernas 
placering i besparingssyfte. Beslut fattas av förbundsstyrelsen senast  
3 november. 

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige: 

Höjdenheten på Mölndals brandstation avvecklas. 

Båten Göte II avvecklas under förutsättning att det är säkerställt 
att RSG har tillfredsställande båtförmåga.  

 

 
----------------   
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 Fs § 43 Dnr A0327/14 

 Revidering av dokumentet ”Resurser till räddningsinsats” 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2016. 

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.  

Som en konsekvens av rationalisering av räddningstjänstförbundet Stor-
göteborgs operativa verksamhet ska dokumentet Resurser till räddnings-
insats uppdateras för att fastställa de nya ramarna för personella och 
materiella resurser. 

Dokumentet Resurser till räddningsinsats beskriver nuvarande nivå ut-
ifrån den generella riskbilden och rådande förutsättningar för verksamhe-
ten i förbundet. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner revideringen av dokumentet Resur-
ser till räddningsinsats och överlämnar det till förbundsfullmäkti-
ge för fastställande. 

 

----------- 
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 Fs § 44 Dnr A0319/13 

 Ytterligare ianspråktagande av avsatta medel för miljöåtgärder vid för-
stärkning av kajer vid Färjestaden 20:5 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2016. 

ÄRENDET 

Förbundsstyrelsen fattade den 19 mars 2014 beslut om förstärkning av 
kajkanterna på fastigheten Färjenäs 20:5, för att förhindra oljeförorenat 
vatten från att läcka ut i älven. Kajerna är underminerade och bärigheten 
på marken kan inte garanteras. Det har sedan 2003 avsatts sammanlagt 
17,0 mkr för miljöåtgärder på fastigheten. Vid tiden för styrelsebeslutet 
återstod 15,6 mkr av avsättningen.  

Upphandling av reparationerna har skett med hjälp av tekniska konsulter. 
Då arbetet påbörjades upptäcktes att föreslagen åtgärd inte var genom-
förbar då kajerna är i alltför dåligt skick. Annan reparationsmetod kom-
mer att användas med ökad kostnad som följd. Budgeten för åtgärdandet 
måste utökas till sammanlagt 10,0 mkr och ytterligare 3,0 mkr kommer 
därmed att belasta förbundets avsättning för miljöåtgärder.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner att ytterligare 3,0 mkr får tas i anspråk 
utöver tidigare beslutade 7,0 mkr, vid förstärkning av kajer. Medlen 
belastar förbundets avsättning för miljöåtgärder på fastigheten  
Färjenäs 20:5.  

 

 

----------- 
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 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 45  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 10 december 
2015 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 45/16. 

HANDLING 

2016-04-20 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2016-04-20 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 46  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2016-05-10.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information  

 Fs § 47  

 Aktuella frågor inom RSG 

Räddningstjänstförbundets ledning informerar: 

 På kort tid har tre brandmän omkommit vid trafikolyckor runt om i  
landet. RSG:s förhållningssätt i samband med trafikolyckor är att säkra 
platsen och därefter släppa på trafik om så är möjligt. Frågan tas på störs-
ta allvar. 

 För att kunna upprätthålla RSG:s kapacitet under sommaren har ett antal 
vikarier anställts samt personal kommer att köpas in på övertid.  

 Lars Klevensparr har bjudits in till ett kommunfullmäktigemöte i Härryda. 

 Information lämnas om stadens planer för byggnation på Statoil tomten i 
Gårda som kommer att ha påverkan på RSG. 

 Aktuell information lämnas om ny övningsplats. 

 Marie Caldenby informerar om att 700-800 brandskyddskontroller har 
genomförts hittills i år. Det kan bli aktuellt med förelägganden med vite 
som ska beslutas av styrelsen. 

 Lars Klevensparr och Lena Simenius-Peters informerar om avtalet med 
SOS-Alarm. 

 Nima Norin informerar om att en försäkringsinventering har genomförts. 
Ett enhetligt arbetssätt tillämpas i försäkringsärenden när RSG har orsakat 
en skada. 

 En strategisk fråga för RSG är krisberedskap och säkerhet. 

 Som konsekvens av branden i Västmanland lägger MSB fram förslag för 
statsmakten om regionalisering och statlig räddningstjänst. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Övrigt  

 Fs § 48  

  
Lillemor Rånevik (S) ställer fråga med anledning av attentat mot master runt 
om i Sverige, om det kan påverka RSG? 
Lars Klevensparr svarar att frågan måste tas på största allvar. 
  
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

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

 
 
 
 Fs § 49  

 Förbundsstyrelsens sammanträde 1 september 2016 

Förbundsstyrelsens sammanträde 1 september 2016 hålls på Färjenäs.  
Möjlighet kommer att ges till rundvisning på området. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

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

 


