
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

   

                        2017-10-05 

Förbundsstyrelsen 
 

Tid och plats Torsdagen den 5 oktober 2017, kl 15.30 – 18.06 , Färjenäs, Göteborg 

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) 
 Sven-Ove Johansson (S) 

Per Ödman (M), vice ordförande 
Owe Willingskär (M) 

 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Böjresson (M) 

Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M) 
Ingemar Johansson (C) ersättare för Jan Trönsdal (M) §§ 61-72 
Eva Borg (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) § 73 
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Tjänstepersoner Anders Ekberg Per Hassling §§ 61-71 

 Sigrun Hreidarsdottir  Bo Carlsson §§ 61-68 

 Lena Simenius-Peters Magnus Karlsson § 69 

 Marie Caldenby Per Månsson § 69 
   
Personalrepresentanter Per-Albin Halldin, Kommunal  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2017-10- 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 61, 63, 66-73 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-10-       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 § 61  

Godkännande av dagordning 

Punkt 7 på dagordningen ”Redovisning av förbundsstyrelsens uppdrag att 
utreda förbundets fortsatta hantering av automatiska brandlarm avseende 
operativt, ekonomiskt och rättsläge” flyttas till efter punkt 13. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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Fs § 62 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 63 Dnr A0379/17 

 

 

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2017 med uppföljningsrapporter 
omfattande ekonomi, personal och verksamhet 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2017. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med 
kommunallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. 

Resultatet uppgår till 16,0 mkr mot budgeterade minus 2,4 mkr. 
Prognosen visar ett årsresultat på 10,3 mkr. Budgeten är 
underbalanserad med 5,0 mkr vilket innebär ett prognostiserat 
överskott med 15,3 mkr jämfört med den underbalanserade budgeten.  

Inför föregående år befarades förbundets ekonomi bli mycket ansträngd 
samtidigt med att förbundsstyrelsen uttalade krav på utveckling och 
effektivisering av verksamheten. Återhållsamheten och ett flertal 
vakanta tjänster bidrog till 2016 års positiva resultat. Delar av 
överskottet, 5,0 mkr, används nu under innevarande år för att finansiera 
den fortsatta uppbyggnaden av brandskyddskontrollverksamheten, som 
efter årets åtta första månader håller tilldelad budget.  

Det stora överskottet i resultatet per augusti innevarande år beror bland 
annat på intäkter för automatlarmsuppkopplingar och obefogade larm 
utöver budget, vakanta tjänster och annan frånvaro, samt att vakanser i 
sig inneburit att man till exempel på fastighetssidan inte hunnit 
upphandla eller utföra vissa arbeten.  

Vakanserna är rent allmänt ett stort problem inom flera avdelningar 
samt RiB-verksamheten. Stora ansträngningar görs för att klara 
kompetensförsörjningen genom rekryteringskampanjer, öppet hus och 
andra aktiviteter.  

I verksamhetsuppföljningen per den 31 augusti redovisas status för 
målen enligt verksamhetsplanen 2017, med prognos för relevanta mål. 
Den fullständiga graden av måluppfyllelsen för 2017 kommer att 
redovisas i samband med årsredovisningen. 

Sammanfattningsvis redovisar förbundet ett positivt resultat efter åtta 
månader, förväntas enligt prognosen för året lämna ett överskott samt 
uppfyller därmed de ekonomiska målen. Med hänsyn taget till att det 
inom vissa verksamheter råder en bekymmersam rekryteringssituation 
görs bedömningen att förbundet till övervägande delen uppfyller även 
verksamhetsmålen. Sammantaget görs bedömningen att kravet på god 
ekonomisk hushållning uppfylls. 
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§ 63 forts 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna för 
delårsbokslutet per augusti 2017. 

Förbundsstyrelsen överlämnar uppföljningsrapporterna till 
förbundsfullmäktige för fastställande.  

 

 

----------- 
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Fs § 64 

 

Dnr A0337/17 

Expedieras till: 

Göteborgs Stad 
 

 

Yttrande över remiss – Göteborgsförslag 54, fyrverkeriförbud. 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2017. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har på remiss erhållit 
”Göteborgsförslag 54 - fyrverkeriförbud”. Förslagets syfte är, att det 
ska införas ändringar i den lokala ordningsföreskriften med avsikt att 
reducera möjligheten att hantera fyrverkerier på ett sätt som kan 
orsaka skada på person eller egendom.  

Grunden till remissen är att delar av allmänheten uttryckt stark oro över 
fyrverkerihanteringen. Frågan har därefter hanterats inom en nyinrättad 
funktion ”Göteborgsförslag”, där medborgare i Göteborgs kommun kan 
registrera förslag som allmänheten sedan kan rösta på. Om minst 200 
positiva röster har registrerats så måste politiker i ansvarig nämnd ta 
ställning till förslaget.  

I sammanhanget bör uppmärksammas, att RSG yttrade sig över ett 
tidigare förslag till nya lokala ordningsföreskrifter 2016-12-13. I förslaget 
fanns ingen ytterligare reglering av pyrotekniska varor. RSG föreslog då i 
yttrandet att frågor om säkerhet vid hantering av pyrotekniska varor bör 
hanteras genom en bra och tydlig arbetsordning inom kommunen.   

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen avstyrker förlaget gällande undantag från 
tillståndsplikt vid vissa tidpunkter 

Förbundsstyrelsen tillstyrker förslagen gällande ytterligare 
begränsningar i Göteborgs stadskärna och i närheten av vissa 
specificerade verksamheter.  

Förbundsstyrelsen översänder Räddningstjänsten Storgöteborgs 
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutet justeras omedelbart. 
 

 
 
 

----------- 
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Fs § 65 

 

Dnr A0435/17 

Expedieras till: 

Mölndals stad 

Yttrande över remiss – Nya lokala ordningsföreskrifter samt nya 
torghandelsföreskrifter i Mölndals stad 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2017. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har på remiss erhållit förslag till 
nya ordningsföreskrifter och nya föreskrifter för torghandel i Mölndals 
stad.  

De nu gällande bestämmelserna utgör grunden för de nya föreskrifterna 
med vissa språkliga och redaktionella förändringar. Exempelvis stadga 
har ersatts med föreskrifter då de är detta begrepp som används i 
lagstiftningen. 

I de nu gällande stadgorna förekommer en del hänvisningar till olika 
lagar och regler. För att förenkla och minska det arbete som varje 
revidering av stadgorna som en lag eller regeländring innebär, har dessa 
hänvisningar lyfts ut i de nya föreskrifterna. Man anför att det 
visserligen finns en pedagogisk poäng med att hänvisa till att det finns 
ytterligare regler inom ett visst område, men att det i sådant fall bättre 
görs i samband med publiceringen av föreskrifterna på websidan istället 
för i själva föreskriften. 

I förslag till ny ordningsföreskrift 7 §, tas en hänvisning till att 
pyrotekniska varor enligt ordningslagens 3 kap. 7 § inte får användas 
under vissa omständigheter bort. Orsaken som man anför är detta 
endast utgör en hänvisning till en lagregel som gäller oavsett vad staden 
föreskriver. 

RSG kan konstatera, att fyrverkerier allt oftare har kommit att hanteras 
olämpligt. Kommunen har möjligheter att i sin lokala ordningsföreskrift 
inta bestämmelser för att förtydliga Ordningslagens allmänna uttryck 
om att tillstånd krävs om fyrverkerier kan orsaka skada eller 
beaktansvärd olägenhet. Kommunen kan exempelvis i sin 
ordningsföreskrift förtydliga inom vilka områden och inom vilka avstånd 
från vissa verksamheter som man tolkar att olägenheten är så stor att 
tillstånd för hantering av fyrverkerier erfordras. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen tillstyrker förslag till nya ordningsföreskrifter 
och nya föreskrifter för torghandel under förutsättning att 
kommentarerna under rubriken slutsats beaktas. 

Förbundsstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som sitt 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutet justeras omedelbart. 

----------- 
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Fs § 66 

 

Dnr A0431/17 

 Anmälan av skrivelse till Justitiedepartementet: Stort behov av mer 
samordning för att bättre möta terror och pågående dödligt våld  

HANDLING 

Skrivelse till Justitiedepartementet daterad den 8 september 2017.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas 

 

 

----------- 
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 Fs § 67  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 
2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 67. 

HANDLING 

2017-09-26 Förteckning över fattade delegeringsbeslut 

2017-09-14 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

2017-09-14      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 68  

 Redovisning av inkomna och utgående skrivelser sedan föregående 
sammanträde  

Förteckning över inkomna och utgående skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2017-09-26.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

 ----------- 
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Fs § 69 

 

 Visning av Fire Studio 

Per Månsson räddningslärare informerar om och visar hur 
simulatorsprogrammet Fire Studio används för befälsträning. Fire Studio är 
ett verktyg för att snabbt och relativt enkelt kunna skapa scenarion med 
händelseförlopp att diskutera kring och reflektera över.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
 
----------- 
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Fs § 70 

 

Dnr A0498/17 

 Redovisning av enkätresultat: Sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling, språkbruk och samarbetskultur på RSG 

HANDLING 

Rapport ”Resultatredovisning av enkät gällande sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling, språkbruk och samarbetskultur på RSG” daterad 
den 30 augusti 2017. 

ÄRENDET 

Per Hassling personalspecialist informerar om resultatet av den enkät som 
genomfördes under våren 2017 som ett led i arbetet med att ta fram en 
mångfalds- och likabehandlingsplan. Svarsfrekvensen totalt på RSG 
(förutom RiB) var 65%. Resultatet visar att kvinnor i högre grad än män 
uppger att de utsätts för sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, 
mobbning och diskriminering. Män uppger sig oftare än kvinnor utsatta för 
hot och våldssituationer och då främst i utryckningssituationer. Bland de 
frågor som gällde språkbruk skiljde sig frågan gällande om det förekommer 
skämt på andras bekostnad ofta eller ibland jämfört med de övriga frågorna 
som berörde ovälkomna skämt gällande kön, etnicitet, ålder eller sexuell 
läggning. De som i huvudsak anger att de upplever trygghet och tillit på sin 
arbetsplats ligger mellan 91-96 % och här finns ingen stor skillnad mellan 
utryckning och dagtid eller mellan män och kvinnor. De som arbetar i 
utryckningstjänst anger oftare än de som arbetar dagtid att de upplever att 
de har goda relationer på sitt arbetslag. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas 

 
 
----------- 
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Fs § 71 

 

 

 Lönekartläggning 

Per Hassling personalspecialist lämnar information om att RSG har gjort en 
arbetsvärdering och lönekartläggning utifrån arbetsvärderingssystemet 
BAS. Resultatet visar att det förekommer ingen lönediskriminering när 
medianlöner jämförs. En handlingsplan 2017-2019 har tagits fram. Målen i 
handlingsplanen är att bibehålla jämställda löner samt att ta fram och 
fastställa en förbundsövergripande lönestruktur.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
 

 
----------- 
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 Fs § 72 Dnr A0095/17 

  

Redovisning av förbundsstyrelsens uppdrag att utreda förbundets 
fortsatta hantering av automatiska brandlarm avseende operativt, 
ekonomiskt och rättsläge 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2017. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg har cirka 3 000 automatiska 
brandlarms-objekt direktkopplade till förbundet. Det finns en uppbyggd 
organisation med teknik och medarbetare för hanteringen och historiskt 
har dessa larm varit kopplade direkt till räddningstjänst. Intäkterna för 
hanteringen av larm-uppkopplingarna och avgiften som tas ut av 
anläggningsägaren vid ett så kallat obefogat automatlarm uppgår till 
stora belopp.  

I samband med att RSG skulle omförhandla avtalet avseende räddnings-
intervjuer med SOS Alarm AB, uppstod frågan om RSG kunde överlåta 
administration och övervakning av larmen till SOS Alarm AB.  I förbere-
delserna inför en eventuell sådan avtalsförändring väcktes ett stort antal 
andra frågor av juridisk och ekonomisk karaktär beträffande RSG:s 
hantering av automatlarm. Det pågår nu ett arbete med att ta fram ett 
samarbetsavtal med SOS Alarm AB avseende räddningsintervjuerna, där 
automatlarms-administrationen inte längre ingår. 

En första beskrivning av uppkomna juridiska och ekonomiska 
frågeställningar har muntligen redovisats inför förbundsstyrelsen. Då 
styrelsen insåg hur omfattande och komplexa frågorna är, beslutades 
om att förbundsdirektören skulle få uppdraget att utreda RSG:s fortsatta 
hantering av automatiska brandlarm avseende såväl operativ hantering 
som ekonomi och rättsläge.  

I utredningen redovisas en kartläggning av förbundets hantering av 
automatlarm avseende historik och teknik, regler angående automatiska 
brandlarm, juridiska frågeställningar angående operativ hantering av 
automatlarm och tillhandahållande av tjänster samt ekonomiska 
aspekter. 

Utredningen väcker men svarar inte på alla frågor av exempelvis 
operativ karaktär. Det kan därmed finnas skäl att granska ytterligare 
områden i anslutning till frågan. 
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§ 72 forts 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsens uppdrag 2017-02-09 §13, att utreda 
hanteringen av automatiska brandlarm vid Räddningstjänsten 
Storgöteborg, förklaras fullgjort.  
 
Förbundsdirektören får i uppdrag att ytterligare utreda 
hanteringen av automatlarm vid Räddningstjänsten 
Storgöteborg.  
 
 

----------- 
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Fs § 73 

 

 Aktuella frågor inom RSG 

- RSG hade höjd beredskap vid NMR demonstrationen den 30 
september. För RSG:s del gick demonstrationen bra. Arbetet inför 
EU-toppmötet 17 november har påbörjats i samverkan med 
Polismyndigheten. 

- Projektet RSG-U som bedrivs i samverkan med två stadsdelar i 
Göteborgs Stad där fyra ungdomar i riskzonen och utanförskap har 
fått möjligheten att under drygt ett år vara en del av 
Räddningstjänstens uppdrag går bra. Tre av fyra ungdomar har fått 
arbete. 

- RSG saknar IVPA avtal med Region Halland. Lars Klevensparr har 
haft möte med Kungsbacka kommun och Region Halland i frågan. 
Ambitionen är att ha liknande avtal som RSG har med SU.  

- RSG har deltagit på Öppet hus på högskolorna i Lund och Luleå och 
träffat brandingenjörsstudenter. 

- RSG har varit delaktiga i förarbetet av övningen Aurora. RSG övade 
tillsammans med polisens nationella bombskydd samt sjukvården 
på Karholmens övningsfält.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 
 ----------- 
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Fs § 74 

 

 Övrigt 

Kristina Bergman Alme (L) informerar om att Göteborgs Stad har beslutat 
att tillfälligt stoppa den pågående konventeringen till Office 365. Detta på 
grund av att staden vill göra en ny juridisk bedömning avseende säkerheten. 
Det är önskvärt att RSG som också håller på att införa Office 365 tar till sig 
Göteborgs stads erfarenheter. 

Lillemor Rånevik (S) frågar om RSG erbjuder brandutbildningar till företag. 
RSG jobbar framför allt mot medlemskommunerna vad gäller 
brandutbildningar.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

----------- 

 


