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                        2017-02-09 

Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 9 februari 2016, kl 15.30 – 17.00, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg 

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) §§ 5-14 
 Per Ödman (M), vice ordförande 

Owe Willingskär (M) 
Jan Trönsdal (M) 

 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (C) ersättare för Sven-Ove Johansson (S) 

Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Böjresson (M) 
Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M) 
Lena Fredriksson (S) ersättare för Henrik Munck (MP) §§ 1-4 
 

  
Närvarande ersättare Kaisa Blank Nordmark (S) 

 
Övriga närvarande  
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr  Anders Ekberg  

 Sigrun Hreidarsdottir  Thomas Tell del av § 13 - § 14 

 Eva-Marie Wiik Hulthén § 1- del av § 13 Marie Caldenby 

 Lena Simenius-Peters   
   
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision  

Per-Albin Halldin, Kommunal 
Martin Lindh, Ledarna 

 

   
Justering  
  
Justeringsdag 2017-02-21 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 1-14 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Sigrun Hreidarsdottir 

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-02-21 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 

Informationspunkterna om lönekartläggning, strategi brand i bostad, RSG-U 
samt gårdshävare och förutsättningar utrymning innegårdar utgår. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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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 A0582/16 

 

 

Gränslös räddningstjänst och gemensamt operativt ledningssystem i 
Göteborgsregionen 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2017. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsregionen har den 9 januari 
2017 undertecknat en avsiktsförklaring beträffande gränslös 
räddningstjänst och gemensamt operativt ledningssystem. 

I Göteborgsregionen verkar fem räddningstjänstorganisationer; Alingsås-
Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Räddningstjänsten Öckerö samt 
Södra Bohuslän Räddningstjänstförbund. 
Räddningstjänstorganisationerna avser att tillsammans utveckla gränslös 
räddningstjänst, för ömsesidigt operativt utbyte av resurser. Detta 
innebär att de samlade resurserna ska användas oavsett kommun och 
organisationstillhörighet. Vidare avser räddningstjänstorganisationerna 
att utveckla ett samarbete beträffande ledning och operativ verksamhet, 
med gemensamt operativt ledningssystem.  

Den rättsliga grunden för samarbetet finns i 3 kap 7 och 12 §§ Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och innebär ett avsteg från 
kommunallagens lokaliseringsprincip (KL 2 kap 1 §). LSO anger att 
kommunerna ska ta tillvara möjligheten att utnyttja varandras resurser 
för räddningstjänst och ger möjlighet att genom avtal tillhandahålla 
tjänster åt varandra samt även att uppdra åt en anställd att besluta på 
den andra kommunens vägnar i vissa ärenden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Avsiktsförklaring mellan räddningstjänstorganisationerna i 
Göteborgsregionen (GR) i enlighet med tjänsteutlåtandets  
bilaga 1 godkänns. 

Förbundsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med 
Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer beträffande 
ledning av operativ verksamhet med gemensamt operativt 
ledningssystem. 

 

----------- 
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Fs § 4 

 

Dnr A0284/15 

C 

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

 

Rationalisering av Räddningstjänstförbundets Storgöteborgs 
operativa verksamhet - RiB brandstationen i Mölnlycke 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2017. 

ÄRENDET 

Med anledning av besparingsåtgärder och utmaningar RSG stod inför 
2016, tillsattes en styrgrupp som fick i uppdrag att utreda vissa utpekade 
frågor som spetskompetenser, båtförmåga, rökdykningsfrågan, heltid 
och RiB-/värnverksamheten, Täckstyrka, Dagtid Gårda, höjdenheten i 
Mölndal samt arbetstid.  

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 
genomförts enligt AFS 2001:1 § 8, samverkan har skett med 
personalorganisationerna samt att det är säkerställt att RSG har 
tillfredsställande båtförmåga i enlighet med Handlingsprogrammet 
2016-2019. 

Förbundsfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 § 14 om att avveckla 
höjdenheten på Mölndals brandstation samt båten Göte II i enlighet 
med ovan nämnt inriktningsbeslut. Vad gäller avveckling av RiB-
brandstationen i Mölnlycke beslutade förbundsstyrelsen den 19 maj 
2016 § 42 om att flytta fram överlämnandet av beslut till 
förbundsfullmäktige. Orsaken till att flytta fram beslutet beträffande 
RiB-brandstationen i Mölnlycke var att våren 2016 upphandlade 
förbundet ett simuleringsverktyg som åskådliggör och beskriver 
räddningsinsatser vid olyckor/händelser som RSG genomfört. Bland 
annat har brandstationsplacering, responstid och hur stor andel av 
förbundets bostäder som nås från 112-samtalet kopplas till RSG till 
insats påbörjas analyserats under sommaren och hösten 2016. Baserat 
på den rapport konsultföretaget ORH (Operational Research in Health) 
presenterat föreslås förbundsstyrelsen att upphäva inriktningsbeslutet 
daterat 7 april beträffande RiB-brandstationen i Mölnlycke.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut den 7 april 2016 
beträffande avveckling av RiB brandstationen i Mölnlycke 
upphävs. 

 
 
----------- 
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Fs § 5 

 

Dnr A0106/16 

 
Expedieras till: 

Förbundets revisorer 

Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan med andra 
myndigheter och egen beredskap för att hantera situationer med 
hot eller pågående dödligt våld 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2017. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg genomfört en granskning av 
förbundets samverkan med andra myndigheter och egen beredskap för att 
hantera situationer med hot eller pågående dödligt våld. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt 
ändamålsenliga former för samverkan med andra myndigheter och egen 
beredskap för att hantera situationer med hot eller pågående dödligt våld. 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har tagit del av 
revisorernas identifierade förbättringsområden och rekommendationer. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar tjänsteutlåtande daterat  
2017-01-18 som sitt svar på revisionsrapport - Granskning av 
samverkan med andra myndigheter och egen beredskap för 
att hantera situationer med hot eller pågående dödligt våld.  

 

----------- 
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Fs § 6 

 

Dnr A0707/16 

 
 

Årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg – 
information om 2016 års resultat 

ÄRENDET 

Lena Simenius-Peters lämnar information om 2016 års resultat på  
+3,3 mkr. Mer detaljerad information lämnas vid styrelsesammanträdet 
15 mars. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 

----------- 
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 Anmälningsärenden  

  

Fs § 7 

 

Dnr A0680/16 

 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över förslag till Lokala föreskrifter 
för Göteborgs stad 

HANDLING 

Ordförandebeslut daterat den 13 december 2016. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

----------- 
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Fs § 8 

 

Dnr A583/16 

 Anmälan av ordförandebeslut: Yttrande över förslag till översiktsplan för 
Partille kommun 

HANDLING 

Ordförandebeslut daterat den 13 december 2016. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

----------- 
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Fs § 9 

 

Dnr A0015/17 

 Arvoden 2017 till ledamöter och ersättare i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse samt till 
revisorer  

HANDLING 

Promemoria daterad den 9 januari 2017. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

----------- 
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Fs § 10 

 

Dnr A0701/16 

 Skrivelse till statsrådet Anders Ygeman med anledning av remiss avseende 
ny Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i Beredskap (GRiB)  

HANDLING 

Skrivelse daterad den 16 november 2016.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas 

 

 

----------- 
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 Fs § 11  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 
2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 11. 

HANDLING 

2017-01-18 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2017-01-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

2017-01-19      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2017-01-30 Beslut fattade av förbundsdirektören. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 12  

 Redovisning av inkomna samt utgående skrivelser sedan föregående 
sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna samt utgående skrivelser sedan 
föregående sammanträde daterad 2017-01-30.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

 ----------- 
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Information 

 

  

Fs § 13 

 

Dnr  

 Automatiska brandlarm  

Lars Klevensparr, Lena Simenius-Peters, Marie Caldenby och Sigrun 
Hreidarsdottir lämnar information om nuläge, inriktning samt dilemma, 
problem samt rättsläge avseende räddningstjänstförbundets hantering av 
automatiska brandlarm. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsdirektören ges i uppdrag att utreda 
Räddningstjänstförbundets Storgöteborgs fortsatta hantering av 
automatiska brandlarm avseende såväl operativt, ekonomiskt och 
rättsläge. Uppdraget redovisas skriftligen senast 30 maj 2017. 

 

 

----------- 
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Information 

Fs § 14 

 

 Aktuella frågor inom RSG 

Förbundsdirektör Lars Klevensparr lämnar följande information: 
 

- Under 2016 har det skett ett antal arbetsmiljöolyckor i 
verksamheten. Med anledning av det har ledningen startat upp ett 
arbete med att se över arbetsmiljöarbetet. Bland annat kommer en 
organisation kring detta att byggas upp och RSG ska blir mer 
lärande organisation än hittills varit. Mycket tid läggs på att utreda 
olyckor och det är viktigt att dra lärdom av dessa. Arbetsmiljöverket 
kommer i mars att göra en inspektion. Ledningen kommer 
kontinuerligt att hålla styrelsen informerad om ärendet. 

- 27 april har förbundsstyrelsen en heldag tillsammans med 
förbundets ledningsgrupp. Bland annat står krisberedskapsfrågor 
samt höjd beredskap på agendan.  

- Business Region Göteborg (BRG) bjuder politiker och tjänstemän till 
en utbildning ”Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg” den 
24 mars. RSG deltar i detta arbete och bjuder därför styrelsens 
ledamöter och ersättare att delta i utbildningen. Inbjudan har 
skickats ut och anmälan görs via länk i inbjudan. 

- 15 mars arrangerar RSG ett möte för information och dialog kring 
de stora förändringar som ett Göteborg i byggande innebär. Bland 
annat kommer konsekvenser och betydelse för RSG:s verksamhet 
att diskuteras. Inbjudan har skickats till förbundsstyrelsen. Anmälan 
görs till förbundssekreteraren. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

----------- 

 

 

 


