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 Henrik Munck (MP) 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Owe Willingskär (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Theres Börjesson (M) 
 Ingemar Johansson (C) ersättare för Gustaf Josefsson (M) 
 Eva Borg (S) ersättare för Per Ödman (M) 
 Lena Fredriksson (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) 
  
Närvarande ersättare - 
Övriga närvarande - 
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr   

 Lena Magnusson  

 Marie Caldenby  

 Marie Karlsson  
 Mona Axelsson  
   
   
   
   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2018-02-22    
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Owe Willingskär (M)  
  
Justerade paragrafer 1–11 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Lena Magnusson 

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Owe Willingskär 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala  
anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-02-08 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-02-23       Datum för anslags nedtagande 2018-03-19    
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
 
…………………………………….. 
Lena Magnusson 
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Fs § 1 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 
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Fs § 2 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Owe Willingskär (M) att jämte ordföranden justera  
dagens protokoll. 

----------- 
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 Fs § 3 Dnr 0602/17 

 

 

Information om årsredovisning 2017 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

ÄRENDET 

Marie Karlsson informerar om 2017 års resultat som uppgår till 14.8 mkr. 
Förbundsstyrelsen behandlar årsredovisningen vid sammanträdet den  
8 mars 2018. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 
 
----------- 
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Fs § 4 

 
Dnr 0034/17 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Granskning av kompetensförsörjning och jämställdhetsarbete 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2018. 

ÄRENDET 

Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg genomfört en granskning av förbundets kompe-
tensförsörjning och jämställdhetsarbete. Den samlade bedömningen i 
granskningen är att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt ett ändamålsen-
ligt kompetensförsörjningsarbete, men har inte säkerställt ett ändamålsen-
ligt jämställdhetsarbete. 
 
Av förbundsdirektörens tjänsteutlåtande framgår att HR-enheten kommer 
under 2018 att genomföra en komptenskartläggning och analys. Ett strate-
giskt kompetensförsörjningsarbete bidrar till ett helhetsperspektiv och en 
gemensam riktning för möjligheterna att uppnå RSG:s kort- och långsiktiga 
mål. Det ökar också förmågan att hantera förändringar och är ett led i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Under hösten 2017 har RSG arbetat fram en 
strategi för att motverka diskriminering och främja förbundets arbete med 
jämställdhet och likabehandling. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen antar svaret på revisionsrapport angående 
granskning av kompetensförsörjning och jämställdhetsarbete. 

• Svaret skickas till revisorerna. 
 

----------- 
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Fs § 5 

 

Dnr 0626/17 

 Instruktion för förbundsdirektör 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2018. 

ÄRENDET 

Kommunallagen ändrades den 1 januari 2018. En av ändringarna är att det i 
landsting och kommuner ska finnas en instruktion för direktören som ska 
fastställas av styrelsen. Ändringen omfattar också kommunalförbund. Av in-
struktionen ska framgå hur direktören ska leda förvaltningen under styrel-
sen. Det ska också framgå direktörens övriga uppgifter. 

Bakgrunden till att ändringen införs är att instruktionen ska bidra till att 
skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för direktör enligt föreliggande 
förslag. 
 
----------- 
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Fs § 6 

 

Dnr 0026/18 

 
 

Arvoden 2018 till ledamöter och ersättare i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse samt till  
revisorer  

HANDLING 

Promemoria daterad den 9 januari 2017. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
----------- 
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 Anmälningsärenden  

 Fs § 7  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 7. 

HANDLING 

2018-01-18 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 anmälan av förelägganden och förbud. 

2018-01-18 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2018-02-06 Beslut fattade av förbundsdirektören 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
 

----------- 
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 Fs § 8  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-01-30.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 
 

----------- 
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Fs § 9 

 

 

 Information om nya kommunallagen 

Förbundsjurist Marie Caldenby informerar om den nya kommunallagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. Nyheter i den nya lagen är bland annat ny 
struktur, instruktion till direktör, digital anslagstavla och att revisorernas 
budget ska beredas av fullmäktiges presidium. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
----------- 
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Information 

Fs § 10 

 

 Information om likabehandlingsplanen 

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimi-
neringslagens 3:e kapitel. Arbetsgivare ska förebygga diskriminering och 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och 
främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet 
handlar inte i första hand om att genomföra åtgärder mot problem som re-
dan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att någon diskrimi-
neras eller på annat sätt får sämre möjligheter på arbetsplatsen. 

HR-chef Mona Axelsson informerar om RSG likabehandlingsplan och de mål 
som ingår i planen. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas och att styrelsen kommer att behandla målen vid 
sammanträdet den 8 mars 2018. 

----------- 
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Fs § 11 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Den 19 april är det styrelsekonferens på Ullevi och ledningsgruppen 
deltar. 

- Lars K har träffat Göteborgs stad och fått besked om att staden inte är 
intresserad att ta över skadelöshetsklausulen och att man inte vill äga 
någon framtida övningsplats. RSG avvaktar återkoppling från Stena AB 
avseende Färjenäs. 

- Brand i skola är en oroväckande utveckling. Frågan kommer att inom 
RSG diskuteras vidare för eventuella åtgärder. Mer information kom-
mer att lämnas vid förbundsstyrelsen den 8 mars 2018. 

- RSG ser över verksamheten med automatlarm och hur man tekniskt 
kan undvika obefogade larm. RSG kommer att diskutera frågan om 
automatlarm med medlemskommunerna eftersom intäkterna kommer 
att minska om antalet obefogade larm blir färre. 

- Sigrun Hreidarsdottir och Nima Norin är från och med 1 februari 2018 
utsedda till dataskyddsombud för RSG. 

- Brandmaterial som inte längre ska användas inom RSG kommer att 
skänkas bort alternativt säljas till en symbolisk summa till andra rädd-
ningstjänster utanför Sverige.  

- RSG träffade den 11 januari 2018 de fackliga organisationerna i ett in-

formellt möte för att diskutera bland annat pensionsförutsättningar, 

förläggning av arbetstid i förhållande till gällande avtal. Här kommer HR 

att leda arbetet samt dynamisk beredskapsplanering som permanentas 

under mars 2018. Styrelsen kommer att få löpande information. 

- Vad har allmänheten för förväntningar på anställda inom RSG avseende 
grundläggande brandkunskap och HLR. Styrelsen kommer att få inform-
ation om vad RSG kommer att göra för att leva upp till förväntningarna. 

- RSG är utsedd som remissinstans till utredningen ”Stärkt straffrättsligt 
skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 
2018:2). RSG kommer att svara och remisstiden är till den 5 april 2018. 

- Dan Eliasson är ny GD på MSB. 
- Lars K visar en film om en övning vid ett terrorbrott. 
- Konferensen Brand 2018 är den 22–24 maj 2018 och styrelsen kommer 

att bjudas in. 
- Lars K och Anders E har haft ett möte med regionpolischefen Klas  

Friberg för samtal om bl a utbildningsfrågor där polis, räddningstjänst 
och ambulans agerar tillsammans. Fokus har varit insats i osäker miljö 
såsom pågående dödligt våld (PDV). Inför EU-toppmötet i Göteborg 
2017 genomförde RSG tillsammans med polis och ambulanssjukvård en 
övning inom mental träning (realistisk skolskjutning med döda och ska-
dade elever) samt ett scenario angående attentat mot kollektivtrafik-
buss där gärningsman var ”på fri fot”. Klas Friberg anser att det är an-
geläget att det blir en fortsättning och kontinuitet samt att alla rädd-
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ningstjänster inom Västra Götaland och Halland ges möjlighet till öv-
ning inom detta angelägna område. Utbildningen/övningen blir efter 
sommaren. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

----------- 

 


