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Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 30 augusti 2018, kl. 15.30 – 17.00, Gårda Brandstation, Göteborg 

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck ( - ), § 49 – del av § 55 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Per Ödman (M), vice ordförande 
 Jan Trönsdal (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Lena Fredriksson (S) ersättare för Owe Willingskär (M) 
 Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Börjesson (M) 
  
Närvarande ersättare -  
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Pia Areblad, BRG § 56 

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare  

 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Jeanette Karlström, kommunikationschef  
   
Personalrepresentanter -  
   

Justering  
  
Justeringsdag 2018-09-13 
  
Justerare Ingrid Andreae och Per Ödman  
  
Justerade paragrafer §§ 49-56 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-08-30 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-09-14   Datum för anslags nedtagande 2018-10-08 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 

Sigrun Hreidarsdottir 
  

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2018-08-30 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fs § 49 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Information från Business Region Göteborg AB lämnas efter punkt 9 på  
dagordningen.  

Dagordningen godkänns. 

----------- 

 

 

 

 

 

 

Fs § 50 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

----------- 
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 Fs § 51 Dnr 0252/18 

Expedieras till: 

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

 
 

 

 

Ekonomisk lägesrapport per maj 2018 för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2018. 

ÄRENDET 

Resultaträkningen för perioden januari till maj visar ett utfall på 10,6 mkr.  

Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 7,8 mkr.  

Årsprognosen för 2018 visar ett resultat på 3,1 mkr, vilket medför en avvi-
kelse med 7,1 mkr i förhållande till årets budget som underbalanserats med 
-4,0 mkr. 

Precis som i resultatet för delårsbokslutet per mars redovisas ett stort över-
skott även för perioden januari till maj. Prognosen för året visar ett ökat 
överskott jämfört med budget. Detta liknar föregående års utveckling och 
till stor del är förklaringen den samma. Förbundet har en omfattande per-
sonalrörlighet och flera tjänster är vakanta.  

Förbundets budget för 2018 underbalanserades precis som föregående år 
med avsikten att fortsätta uppbyggnaden av Enheten för brandskyddskon-
troll och sotning. För 2018 avsattes därmed 4,0 mkr särskilt för ändamålet. 
Uppbyggnaden följer den underbalanserade budgeten i stort sett helt utan 
avvikelser för perioden januari till maj. Prognosen visar på en något högre 
kostnad för året som helhet vilket betyder att enheten förväntas gå -0,3 
mkr jämfört med budget. 

För förbundet som helhet betyder detta att finansieringen av Enheten för 
brandskyddskontroll och sotning hade kunnat rymmas inom förbundets or-
dinarie budgetram, då prognosen per maj förväntas ge ett överskott med 
7,1 mkr för 2018. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per maj godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till 
medlemskommunerna. 

 

----------- 
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 Fs § 52 Dnr 0599/17 

 
 

 

 

Ändring av Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs delegations-
ordning 2018 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2018. 

ÄRENDET 

Förbundet föreslår att förbundsstyrelsens delegationsordning kompletteras 
avseende beslut som meddelas till följd av en registrerads begäran med 
stöd av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Europaparlamentets 
och rådets förordning 2016/679 (dataskyddsförordningen) samt Lag 
2018:218 med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen 
(dataskyddslagen) (hädanefter gemensamt benämnda Tillämplig lag) trädde 
i kraft den 25 maj 2018. Enligt Tillämplig lag har en registrerad rätt att be-
gära vissa åtgärder såsom exempelvis tillgång till sina personuppgifter, rät-
telse, begränsning av registrering och eller behandling av personuppgifter 
och dataportabilitet. Om begärda åtgärder från den registrerade strider 
mot offentlighetsprincipen eller arkivbestämmelser, vilka kan utgöra un-
dantag från gällande bestämmelser i Tillämplig lag avseende myndighetens 
skyldigheter att vidta krävda åtgärder, måste myndigheten fatta ett över-
klagbart beslut om avslag av begäran från den registrerade. Ett sådant be-
slut omfattas av allmänna förvaltningsrättsliga principer och är därmed att 
anse som myndighetsutövning av den personuppgiftsansvarige. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsens delegation till förbundsdirektören gällande beslut i en-
lighet med dataskyddsförordningen och dataskyddslagen uppdateras med 
punkterna 1.4.2 och 1.4.3 i enlighet med bilagan till tjänsteutlåtandet. 

 
----------- 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 53  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 53. 

HANDLING 

2018-07-16 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 förelägganden och förbud. 

2018-08-21 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 förelägganden och förbud. 

2018-07-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2018-07-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förelägganden och förbud i samband med  
 brandskyddskontroll av eldstäder, skorstenar mm 

2018-06-01 Beslut fattade av förbundsdirektören. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

 
----------- 
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 Fs § 54  

 Redovisning av inkomna, upprättade samt utgående skrivelser sedan  
föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-08-20.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

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

Fs § 55 

 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

• Under sommaren har det varit många terrängbränder inom RSG:s om-
råde. På grund av att organisationen har haft ett offensivt förhållnings-
sätt har dessa bränder kunnat släckas i tidigt skede. RSG har bidragit 
med personal och materiel till insatser vid skogsbränderna i bl a Ljus-
dal, Trängslet samt på Öckerö. RSG:s egen förmåga och kapacitet har 
säkerställts vid dessa tillfällen. 

• RSG har fått ta emot många frågor om det totala eldningsförbud som 
länsstyrelsen beslutade om.  

• RSG är den enda räddningstjänsten i Västra Götaland som har fått re-
missen ”Effektivare kommunal räddningstjänst” SOU 2018:54 för ytt-
rande. RSG:s yttrande kommer att samordnas med Göteborgs stads 
yttrande samt med Storstockholms brandförsvar och Räddningstjäns-
ten Syd.  

• Styrelsen beslutade den 31 maj 2018 att ge förbundsdirektören i upp-
drag att hitta en förhandlingslösning med Stena Oil AB innebärande att 
Stena Oil AB flyttar från Färjenäs. Förbundsdirektören lämnar aktuell 
information i ärendet.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
----------- 
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 Fs § 56  

 Business Region Göteborg AB: Presentation av delansvar för Göteborgs 
Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 

Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program  
informerar om programmet. Business Region Göteborg AB (BRG) har ett 
övergripande samordningsansvar för programmets genomförande. Det in-
nebär att BRG, i samråd med berörda nämnder och styrelser, ska säker-
ställa att handlingsplaner tas fram och genomförs inom de sex strategiska 
utvecklingsområdena. BRG:s uppdrag är att koordinera och stödja arbetet. 
Ett antal nämnder och styrelser har delansvar inom respektive strategiskt 
område. Ett av dessa områden är ”Företagsklimat” och det är inom detta 
område som RSG har ett delansvar och ska bidra till framtagande av hand-
lingsplan. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

----------- 
 

 


