
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

   

                        2019-10-03 

Förbundsstyrelsen 
 

Tid och plats Torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 15.30 –  18.35 Färjenäs övningsanläggning, Göteborg  

  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande §§ 66-69 
 Ingrid Andreae (S) 
 Lars Kérla (D) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Hans Forsberg (M), vice ordförande §§ 66-69, ordförande §§ 70-76 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) §§ 66-71 
  
Tjänstgörande ersättare Martin Nilsson (MP) ersättare för Johanna Eliasson (V) 
 Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Anders Hyllander (M) §§ 70-76  
 Sven-Ove Johansson (S) ersättare för Lars-Erik Snällman (M) §§ 72-76 
  
Närvarande ersättare Kristina Bergman Alme (L) §§ 66-69 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Bengt Odeholm (S) 
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Marie Karlsson, ekonomichef §§ 66-71 

 Karin Sköldberg, förbundssekreterare Leif Loeskow, brandingenjör §§ 69-72 

 Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef Peter Backenfall, förbundsstabschef 

 Marie Caldenby, förbundsjurist §§ 66-71 Morgan Grundén, enhetschef §§ 66-70 

 Johanna Björnfot, operativ chef § 73 Magnus Karlsson, enhetschef §§ 66-70 

   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
Justeringsdag 2019-10-10 
  
Justerare Anders Hyllander, Hans Forsberg och Ingrid Andreae 
  
Justerade paragrafer §§ 66, 68-71, 73-76 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Karin Sköldberg 

 
 

 

Ordförande ………………………………………................                        ………………………………………................                         
Anders Hyllander §§ 66, 68-69                                          Hans Forsberg §§ 70-71, 73-76 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Ingrid Andreae 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-03 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-10-11  Datum för anslags nedtagande 2019-11-04 
 
Förvaringsplats för protokollet Gårda brandstation, Åvägen 2, Göteborg 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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Fs § 66 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fs § 67 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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 Fs § 68  

 Information om RSG:s utbildningsverksamhet 

Magnus Karlsson, enhetschef för utbildnings- och övningsenheten informe-
rar om RSG:s utbildningsverksamhet samt utbyte med andra räddnings-
tjänster och aktörer.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

 

 Fs § 69  

 Information om kommunkonceptet 

Morgan Grundén, enhetschef för brand och säkerhetsutbildningar informe-
rar om kommunkonceptet. Syftet med kommunkonceptet är att tillhanda-
hålla utbildningar för att bistå den kommunala verksamheten med att 
uppnå ett skäligt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

 

 Fs § 70  

 Rundtur på Färjenäs 

Magnus Karlsson visar runt på området Färjenäs. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-10-03 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 Fs § 71 Dnr 0599/19 

Expedieras: 

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

Ekonomisk lägesrapport per 31 augusti 2019 för Räddningstjänstförbun-
det Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2019. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen, delårsbokslut per den 31 augusti.  
 
Resultatet uppgår till 7,2 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på +/- 0 mkr.  
Vid medlemssamrådet den 28 mars 2018, avseende 2019 års budget, fast-
slog samrådets deltagare att RSG kan använda eget kapital till att göra stra-
tegiska satsningar under 2019. Förbundet ska sikta mot ett nollresultat, 
men kan visa ett negativt resultat för att göra satsningarna. RSG förväntas 
vidta åtgärder för att utveckla och effektivisera verksamheten utifrån sam-
hällets behov. Genom att 2019 införa gemensam ledning inom den gräns-
lösa räddningstjänsten inom GR, införa en offensiv enhet och en Fip-enhet 
samt tillsätta ett antal strategiska befattningar utvecklas och effektiviseras 
räddningstjänstens operativa och myndighetsutövande verksamhet. Åtgär-
derna som genomförs under verksamhetsåret 2019 förväntas kunna ge-
nomföras inom ordinarie budget.  
 

Forts. Fs § 71 

Förbundets intäkter följer ungefär budget både för perioden och i progno-
sen för helåret. Lägre kostnader för entreprenad- och konsult, personal 
samt lägre avskrivningar än planerat bidrar till resultatöverskottet. Beträf-
fande personalkostnaderna är det fortsatt svårt att rekrytera vissa yrkeska-
tegorier. Även föräldraledighet, sjukdom och tjänstledighet bidrar till lägre 
kostnader.  

Sammanfattningsvis redovisas ett positivt resultat per augusti och progno-
sen för helåret är ett resultat på +/- 0. Detta förutsätter att planerade sats-
ningar kan fortsätta genomföras under hösten. Med hänsyn tagen till situat-
ionen kring svårigheter med rekrytering, görs bedömningen att förbundet 
till övervägande del uppfyller verksamhetsmålen. Sammantaget görs be-
dömningen att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna för delårsbokslu-

tet per augusti 2019. 
 
Förbundsstyrelsen överlämnar uppföljningsrapporterna till förbundsfull-
mäktige för fastställande. 
 
----------- 
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 Fs § 72 Dnr 0438/19 

Expedieras: 

Partille kommun 

Yttrande angående samrådshandling: Fördjupad översiktsplan för Partille 
södra centrum 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2019. 

ÄRENDET 

Samhällsbyggnadskontoret har översänt samrådshandling daterad april 
2019 avseende ny fördjupad översiktsplan för södra centrum, Partille kom-
mun. Räddningstjänsten har tagit del av samrådshandlingen och lämnar föl-
jande synpunkter. Planen ger utrymme för tät blandad bebyggelse med upp 
till 3000 nya bostäder och cirka 60 000 kvadratmeter för offentlig och kom-
mersiell service. 
 
RSG redovisar i tjänsteutlåtande synpunkter på den fördjupade översikts-
planen. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen översänder förbundsdirektörens tjänsteutlåtande som 
sitt eget yttrande till Partille kommun. 

JUSTERING 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
_____ 
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 Fs § 73  

 Diskussion om IVPA  

ÄRENDET 

Johanna Björnfot, operativ chef, redogör för juridik, historik och status för 
nuvarande avtal rörande hjärtstoppslarm - IVPA (i väntan på ambulans). 

I nuläget har RSG avtal om IVPA-larm med tre olika parter; Sahlgrenska uni-
versitetssjukhus (SU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) inom Västra Götalands-
regionen (VGR) och Region Halland (RH). 

I den pågående diskussionen inför revidering av avtal med VGR och RH ef-
tersträvar RSG avtal enligt samma modell, med vissa justeringar, som i nulä-
get finns med SU. 

RSG:s nuvarande avtal med SU innefattar larm vid konstaterat eller miss-
tänkt hjärtstopp hos både vuxna och barn, oavsett tidsvinst. Avtalet omfat-
tar inga andra sjukvårdsuppdrag. Sjukvårdshuvudmannen tillhandahåller 
och finansierar utrustning och utbildning. Sjukvårdshuvudmannen ersätter 
RSG för självkostnad per uppdrag samt utbildningstid. 

VGR och RH föreslår en förskjutning av ansvar, och vissa kostnader, för ut-
rustning och utbildning till RSG. 

VGR och RH föreslår också en ny finansieringsmodell med en schablon-
summa per uppdrag vilket innebär att den faktiska självkostnaden för RSG 
inte täcks. 

Förbundsstyrelsen förordar en fortsatt inriktning mot likalydande avtal, 
med vissa marginella skillnader, med samtliga sjukvårdshuvudmän, utifrån 
avtalsmallen med SU. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen noterar diskussionen. 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 74  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 74. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2019-10-03. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 75  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser augusti 2019 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser augusti 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Fs § 76 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Räddsam VG håller höstens ledningskonferens i Borås den 21-22 
november. Förbundsstyrelsens ledamöter inbjuds att delta. Intresse 
anmäls till förbundssekreterare senast den 10 oktober. 

- Målstyrningsmodellen Kärnan kommer presenteras för revisorerna 
den 4 oktober samt på förbundsstyrelsens sammanträde den 7 no-
vember. Revisorerna inbjuds också att delta vid sammanträdet den 
7 november. 

- Den 30 september träffade RSG:s ledning och förbundsstyrelsen 
presidium företrädare för de övriga räddningstjänsterna inom Göte-
borgsregionen för att redogöra för sina synpunkter kring ett ge-
mensamt räddningstjänstförbund inom Göteborgsregionen. Den 
presentation som RSG då redogjorde för kommer presenteras på 
förbundsstyrelsens sammanträde den 7 november. 

- Gratifikation 2020 äger rum på Börsen fredag den 24 april. 

- RSG har i en skrivelse till Trafikverket redogjort för RSG:s krav på 
Trafikverket utifrån det ansvar som åligger räddningstjänsten under 
byggnationen av Västlänken. Trafikverket förväntas inkomma med 
ett skriftligt svar.  

- Diskussioner pågår med Sjöfartsverket och andra aktörer kring 
RSG:s förmåga vid räddningsuppdrag till sjöss. Förbundsdirektör, 
Lars Klevensparr och förbundsstyrelsens presidium har besökt för-
svarsmakten för att få information om hur deras uppdrag ser ut. 
RSG ska även träffa Göteborgs Hamn för att förtydliga att RSG inte 
har kapacitet för större händelser till sjöss. 

- Förbundsstyrelsens ordförande, Anders Hyllander och förbundsdi-
rektör Lars Klevensparr var inbjudna till Kommunals möte den 5 
september angående brandmännens löner. 

- SOS Alarm AB lämnar Gårda under hösten 2020.  

- Information om arbetet med brandstationernas framtida placering 
presenteras på förbundsstyrelsens sammanträden den 3 december. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 
_____ 
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 Övrigt  

  

- 

 

 

  

_____ 

 


