
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

   

                        2019-06-04 

Förbundsstyrelsen 
 

Tid och plats Tisdagen den 4 juni2019, kl. 15.30 – 17.40, Gårda Brandstation, Göteborg  

  

Beslutande Johanna Eliasson (V) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Hans Forsberg (M), tjänstgörande ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Anders Hyllander (M) 
 Martin Nilsson (MP) ersättare för Ingrid Andreae (S) § 42 – del av § 53 
 Bengt Odeholm (S) ersättare för Ingrid Andreae (S) del av § 53 - 55 
 Lena Fredriksson (S) ersättare för Lars Kérla (D) 
  
Närvarande ersättare Lillemor Rånevik (S) §§ 44-55 
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Johanna Björnfot, operativ chef §§ 42-44 

 Anders Ekberg, räddningschef Tove Nyth, verksamhetsstrateg §§ 42-44 

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Martin Lindsten, verksamhetsstrateg §§ 42-44 

 Marie Karlsson, tf ekonomichef Eva-Marie Wiik Hulthén 

 Jeanette Karlström, kommunikationschef Carina Björkman, avdelningschef § 46 

  Pia Areblad, BRG § 46 
   
Personalrepresentanter Jon Pile, Ledarna  
   
Justering  
Justeringsdag 2019-06-04 
  
Justerare Hans Forsberg och Johanna Eliasson 
  
Justerade paragrafer §§ 42-55 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Hans Forsberg 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Johanna Eliasson 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-04 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-06-05  Datum för anslags nedtagande 2019-06-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 42 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

 

 

 

  

Fs § 43 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Johanna Eliasson (V) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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 Fs § 44 Dnr 0061/19 

Expedieras: 

Göteborgs Stad  
Mölndals stad  
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun  
Partille kommun  
Lerums kommun 
  
Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund 
Bohus Räddningstjänst-
förbund  
Södra Bohusläns  
Räddningstjänstförbund 
Räddningstjänsten  
Öckerö kommun  
Räddningstjänsten Väst 
Södra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund
  
Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap  
Länsstyrelsen Västra  
Götalands län  
Länsstyrelsen Hallands 
län  
Sjöfartsverket  
Kustbevakningen  
Trafikverket  
Polismyndigheten 
Försvarsmakten  

 
Västra Götalands- 
regionen  
Region Halland  
SOS Alarm Sverige AB 
Göteborgs Hamn AB 
 

Förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor för  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2019. 

ÄRENDET 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger att en kommun skall ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. 
Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum har uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara för att fullfölja 
de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt samma lag. 

Handlingsprogrammet anger målen för kommunalförbundets förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst för de kommande fyra åren. Programmet 
anger vidare hur den förebyggande verksamhet är ordnad och planeras, 
samt vilken förmåga förbundet har och avser att skaffa för att kunna ge-
nomföra räddningsinsatser.  

Handlingsprogrammet skall antas av förbundsfullmäktige. Innan program-
met antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett  
väsentligt intresse i saken.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att skicka ut förslaget till nytt handlingsprogram 
2020-2023 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjäns-
ten Storgöteborg på remiss till medlemskommunerna och de myndigheter 
som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

 

_____ 
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Fs § 45 

 
Dnr 0185/19 

 Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2019. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget om-
fattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 

Förbundets utbildnings- och övningsverksamhet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, är i stort behov av att  
utveckla utbildnings- och övningsverksamheten för att möta de kommande 
kraven från samhället och invånarna vid händelser. Det innebär att utveckla 
förmåga att hantera exempelvis nya byggnadskonstruktioner, ny infrastruk-
tur, tekniska innovationer samt situationer med terror, hot och våld. RSG 
förväntas att som arbetsgivare kunna erbjuda säkrast möjliga arbetsmiljö i 
samband med insatser, vilket i sig innebär att utbildning och övning måste 
kunna genomföras i tillräcklig utsträckning. 

RSG äger utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs, belägen på olje-
kontaminerad mark på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Färjenäs  
bedöms omfatta tillräckligt med markyta och motsvara de övriga förutsätt-
ningar som medför att RSG:s behov av övningsanläggning kan tillgodoses 
för överskådlig tid.  

I det korta perspektivet måste vissa grundläggande perspektiv tillgodoses. 
Karholmen och Lerums övningsfält ska kunna fungera som utbildnings- och 
övningsplatser minst intill dess att en ny utbildnings- och övningsanläggning 
på Färjenäs står klar och behöver därför ha sådan status att de kan nyttjas 
på ett optimalt sätt. Inom ramen för hållbarhet och god ekonomisk hushåll-
ning ska de investeringar som görs ifråga om utbildningsanordningar, i så 
stor utsträckning som möjligt kunna flyttas och återanvändas.  

Medlemsavgifter 

Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Vid medlemssamrådet den 23 maj 2019 beviljades uppräkning av medlems-
avgifterna med 2,4 % till 2020 års nivå. Vidare ska förbundet göra nödvän-
diga investeringar som enligt sammanställning uppgår till ca 34 mkr, i  
utbildnings- och övningsverksamheten i väntan på att den planerade nya 
utbildnings- och övningsanläggningen står klar att tas i bruk.  
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forts. Fs § 45 

Underskott som uppstår till följd av de årliga avskrivningarna för dessa inve-
steringar ska belasta det egna kapitalet. Investeringarna prioriteras och 
hanteras enligt den ordinarie investeringsprocessen och delegationen. 

Budget och uppföljning 

Förbundet upprättar en budget för 2020 samt plan för 2021 och 2022. 
Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäk-
tige den 28 november 2019. 

Taxor 

Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för  
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll enligt LSO. 

Samverkan 

Information om budget gavs i förbundsrådet den 28 maj 2019. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2020 och plan  
2021–2022. 

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i 2020 års budget. 

Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2020 och plan  
2021–2022 till förbundsfullmäktige för fastställande.  

 
. 
 
_____ 
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 Fs § 46 Dnr 0373/19 

 Handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av  
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2019. 

ÄRENDET 

Business Region Göteborg AB har, i samverkan med berörda nämnder och 
styrelser, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-03-22 § 24, (dnr 
1332/16), utvecklat ett förslag till Handlingsplan 1 juli 2019--31 december 
2021 för genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 
2018–2035. Handlingsplanen presenteras utifrån respektive strategiskt om-
råde i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 

Under det övergripande målet finns tre mål som följs upp med definierade 
indikatorer. De tre målen är Mål 1: Göteborg är en av de storstadsregioner i 
Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang. De 
strategiska områdena kompetensförsörjning och attraktionskraft har bäring 
på mål ett. Mål 2: Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som er-
bjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. De strategiska 
områdena infrastruktur och tillgänglighet samt markberedskap och fysisk 
planering har bäring på mål 2.Mål 3: Göteborg är en av de storstadsreg-
ioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation. De stra-
tegiska områdena företagsklimat samt innovationskraft har bäring på mål 3. 
Arbetet med handlingsplanen har organiserats genom att de 20 styrelser 
och nämnder som givits delansvar för de strategiska områdena tillsammans 
har definierat aktiviteter inom området. Business Region Göteborg (BRG) 
har faciliterat och processlett arbetet.  

Räddningstjänstförbundet har aktiviteter inom området företagsklimat till-
sammans med sex andra kommunala nämnder i Göteborg. Samtliga styrel-
ser och nämnder som är inblandade i föreliggande handlingsplan tar beslut i 
ärendet under perioden maj till augusti 2019.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Räddningstjänstförbundets deltagande i/ samt ansvarstagande för tre  
aktiviteter avseende det strategiska målområdet Företagsklimat i framta-
gen Handlingsplan, inom ramen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska  
program 2018-2035, godkänns. 

 
_____ 
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Fs § 47 

 

Dnr 0185/19 

 Förslag till budget för revisonen 2020 

HANDLING 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg 2020. 

ÄRENDET 

Förbundets förtroendevalda revisorer har överlämnat ett budgetunderlag 
till förbundsfullmäktiges presidium för beredning. Förbundsfullmäktiges 
presidium har berett ärendet och översänder förslaget till förbundsstyrel-
sen för kännedom. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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Fs § 48 

 

Dnr 0267/19 

Expedieras: 

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

Delårsbokslut per 31 mars 2019, ekonomisk uppföljningsrapport 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2019. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen fem uppföljningsrapporter. 
Föreliggande rapport avser ekonomisk uppföljning per mars 2019.  

Resultatet per mars uppgår till 8,0 mkr mot periodens budgeterade 2,3 
mkr. Prognosen visar ett årsresultat på -1,5 mkr. 

Under 2019 genomförs satsningar i verksamheten, både vad gäller befatt-
ningar och effektiviseringar. Avsikten är att omhänderta förväntningar på 
RSG:s förmåga att hantera förändrade förutsättningar i samhällsutveckl-
ingen, exempelvis komplexa byggnationer, ökad hotbild avseende på-
gående dödligt våld/terror och liknande. För detta har RSG tillåtelse att an-
vända en mindre del av det egna kapitalet och om nödvändigt redovisa ett 
negativt resultat för året som helhet. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per mars 2019. 

Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporten till medlemskommu-
nerna. 

_____ 
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Fs § 49 

 

Dnr 0514/18 

Expedieras: 

Revisorerna 

Svar på frågeställningar från den grundläggande granskningen 2018 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2019. 

ÄRENDET 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom RSG genom-
fört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet 2018. Inom ra-
men för granskningen har revisionen lämnat följande rekommendationer 
till förbundsstyrelsen: 

- - Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att fortsätta följa upp effekter av 
vidtagna åtgärder som följt av de rekommendationer som avlämnades i 
granskningen av kompetensförsörjning och jämställdhetsarbete 2017. 

 
Revisorerna önskade få svar från förbundsstyrelsen på vilka eventuella åt-
gärder som styrelsen kommer att vidta med anledning av rekommendat-
ioner som lämnats i PwC:s rapport.  

Åtgärder och kommentarer lämnas i dokumentet Svar på frågeställningar i 
den grundläggande granskningen, bilaga 1 till förbundsdirektörens tjänste-
utlåtande. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer att  
vidtas med anledning av rekommendationer i den grundläggande  
granskningen. 

Svaret skickas till revisorerna. 

_____ 
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Fs § 50 

 

Dnr 0354/19 

 Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2019. 

ÄRENDET 

Beslut om föreskrift om tillsyns- och tillståndstaxa samt taxa för brand-
skyddskontroll för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan även kal-
lad RSG) har fattats i respektive medlemskommuns fullmäktige. RSG före-
slår en förlängning av ovan angivna taxebeslut i sin helhet att gälla i ytterli-
gare ett år. 

Nu gällande taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO), taxa för tillsyn och taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) beslutades av medlemskommunerna under 
hösten 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015 (RSG:s dnr 333/14). Nu 
gällande taxa för brandskyddskontroll beslutades av medlemskommunerna 
under hösten 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016 (RSG:s dnr 406/15).  

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har påbörjat en översyn av ovan 
angivna taxor i syfte att utreda om taxorna är ändamålsenliga, om det finns 
behov av förändring av dess konstruktion samt om ytterligare samordning 
mellan taxorna bör ske. Beslutsprocessen för föreskrifter som gäller ett 
kommunalförbund är komplicerad. Föreskriftsrätt kan inte delegeras från 
en kommun till ett kommunalförbund. Då likalydande beslut måste fattas 
av samtliga RSG:s sex medlemskommuner för att kunna bli gällande i för-
bundet är det ytterst viktigt att utformningen av underlag och beslut är tyd-
ligt och väl genomarbetat och kan skickas till medlemskommunerna i god 
tid innan ikraftträdande. RSG behöver mer tid för att kunna ta fram ett bra 
beslutsunderlag och förslag till beslut.  

Därtill kommer att det i betänkandet En effektivare kommunal räddnings-
tjänst, SOU 2017:54 föreslås att bestämmelsen om avgift för tillsyn enligt 
LSO ska ändras så att rätten att ta ut avgift utökas till att avse hela tillsynen 
och inte enbart avgift för tillsynsbesöket. Bestämmelsen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2020. Någon proposition har ännu inte kommit och be-
slut om lagändring har inte skett. RSG ser det som sannolikt att en ändring 
kommer ske under 2020 och då behöver föreskrift om taxa för tillsyn LSO 
anpassas till den nya regeln.  

För att invänta kommande föreslagna förändring i LSO och anpassa be-
slut om taxa till en ny avgiftsbestämmelse och för att kunna ta fram ett 
samordnat beslutsunderlag för de taxor som tillämpas i förbundets  
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forts. Fs § 50 

tillsyns-, tillstånds- och brandskyddskontrollverksamhet föreslås före-
skrifterna om taxor i sin helhet förlängas till att gälla till och med den 31 
december 2020.  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser 
och kommunfullmäktige att besluta: 

1. Med stöd av 3 kap 6 § och 5 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor förlängs nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll 
och taxa för tillsyn.  

2. Med stöd av 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva va-
ror förlängs nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för till-
ståndsprövning.  

3. Besluten om taxor enligt punkt 1 och 2 gäller till och med den 31 
december 2020. 

 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 51  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 51. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2019-06-04. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 52  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser april 2019 

HANDLING 

Förteckning över urval av inkomna samt upprättade skrivelser april 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Fs § 53 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- IVPA – i väntan på ambulans. IVPA-avtal finns tecknat med SU  
sedan ett par år tillbaka. Diskussioner har pågått under längre tid 
med Region Halland samt med Södra Älvsborgs sjukhus om att få 
tillstånd ett IVPA avtal men det är svårt att komma vidare i frågan. 
Förbundsledningen återkommer med mer information. 

- Förbundsledningen har träffat förbundsfullmäktiges presidium som 
visar stort intresse och engagemang för verksamheten. 

- Skrivelse från tidigare anställd vid RSG har skickats till samtliga  
ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
ordförande kommer att besvara den del av skrivelsen som riktar sig 
till de förtroendevalda. 

- Förbundsledningen har haft möte med medlemskommunernas 
kommunchefer och bl a diskuterat de medel som statsmakten 
adresserat för krisberedskap samt höjd beredskap som har  
betalats till primärkommunerna. Medlemskommunerna erbjuder 
RSG en alltför låg andel av dessa medel vilket inte är acceptabelt. 

- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Herrljunga kommun 
visar intresse för att ansluta till RSG:s ledningscentral. 

- Förbundsdirektören har tillsatt ett antal arbetsgrupper att arbeta 
med fastighetsfrågor som Färjenäs, Lundby och Kålltorp. Dessutom 
har det inkommit formell framställan från Kungsbacka kommun om 
ny lokalisering av Kungsbacka brandstation. 

- Polisregion Väst har besökt förbundsledningen och diskuterat  
diverse samarbetsfrågor, PDV mm. 

- Sommaren 2019 – särskild avsiktsförklaring kommer tillsammans 
med Rsyd att skrivas med MSB. Vid särskild händelse under somma-
ren kommer presidiet att hållas informerade primärt. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
_____ 
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 Information  

  

Fs § 54 

 

 

 Om något händer – så arbetar RSG med kommunikation 

Jeanette Karlström lämnar information om hur RSG jobbar med  
kommunikation både internt och externt samt hur RSG jobbar med  
media, sociala medier mm. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

_____ 
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 Övrigt  

  

Fs § 55 

 

Dnr  

 Hans Forsberg (M) informerar om att frågan om gränslös räddningstjänst 
inom GR har lyfts med GR:s presidium. 

Kristina Bergman Alme (L) har undersökt frågan om antalet brandposter i 
Göteborgs kommun och fått svaret att ibland får räddningstjänsten ha med 
sig vatten. Kristina fortsätter att följa upp frågan. Lillemor Rånevik (S) har 
också tagit upp frågan om antalet brandposter med Lerums kommun.  
Kommunen håller på att ta fram brand- och släckningsplan och kommer att 
ta kontakt med RSG i frågan. 

Lena Fredriksson (S) frågar om RSG har synpunkter på hur mycket en väg får 
luta. RSG återkommer med ett svar. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

_____ 

 


