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         Sammanträdesdatum 

   

                        2019-09-05 

Förbundsstyrelsen 
 

Tid och plats Torsdagen den 5 september 2019, kl. 15.30 – 17.50, Gårda Brandstation, Göteborg  

  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande 
 Johanna Eliasson (V) 
 Lars Kérla (D) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Hans Forsberg (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Martin Nilsson (MP) ersättare för Ingrid Andreae (S) 
  
Närvarande ersättare Kristina Bergman Alme (L)  
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Bengt Odeholm (S) 
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Erik Cedergårdh, förbundsstrateg §§ 56-63 

 Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef Camilla Ronstad, ekonom §§ 56-63 

 Peter Backenfall, förbundsstabschef Marie Caldenby, förbundsjurist 

 Jeanette Karlström, kommunikationschef  

   

   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
Justeringsdag 2019-09-05 
  
Justerare Anders Hyllander och Johanna Eliasson 
  
Justerade paragrafer §§ 56-65 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Anders Hyllander 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Johanna Eliasson 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-05 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-09-06  Datum för anslags nedtagande 2019-09-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
  

 

 



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-09-05 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fs § 56 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

 

 

 

  

Fs § 57 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

_____ 
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 Fs § 58 Dnr 0446/19 

Expedieras: 

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

Ekonomisk lägesrapport per maj 2019 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 juni 2019. 

ÄRENDET 

Resultaträkningen för perioden januari till maj visar ett utfall på 8,0 mkr.  

Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 6,3 mkr.  

Årsprognosen för 2019 visar ett resultat på -1,7 mkr, vilket medför en  
avvikelse med -1,7 mkr i förhållande till årets budget, som är satt till +/-0 
mkr. 

Precis som i resultatet för delårsbokslutet per mars redovisas ett överskott i 
utfallet även för perioden januari till maj. Prognosen för året ligger på unge-
fär samma nivå som i prognosen per mars, ett underskott i årsresultatet på 
-1,7 mkr. Tidigare års prognosutveckling har pekat mot ett större överskott i 
årsresultatet och orsakerna står framför allt att finna i en omfattande per-
sonalrörlighet och att flera tjänster varit vakanta och ibland svåra att be-
sätta. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per maj godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till 
medlemskommunerna. 

 

_____ 
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Fs § 59 

 
Dnr 0372/19 

Expedieras: 

Bohus Räddningstjänst-
förbund 

Yttrande över remiss avseende Handlingsprogram 2020-2023 för Bohus 
Räddningstjänstförbund 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2019. 

ÄRENDET 

Bohus Räddningstjänstförbund har i en remiss begärt in synpunkter om 
handlingsprogram för perioden 2020-2023 enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Planen är väl genomarbetad och beträffande den del som handlar 
om brandförebyggande åtgärder och insatser till följd av brand har Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg inget att erinra. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen översänder förbundsdirektörens yttrande som sitt eget 
till Bohus Räddningstjänstförbund. 

 
_____ 
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 Fs § 60 Dnr 0096/19 

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  
 

Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i  
Göteborgsregionen 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2019. 

ÄRENDET 

Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjäns-
terna i Göteborgsregionen fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samar-
bete för att så bra som möjligt nyttja varandras förmågor med syfte att 
värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. Räddnings-
tjänsterna i Göteborgsregionen etablerar ett samarbete med en övergri-
pande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående parters ut-
ryckningsverksamhet. Den övergripande ledningen (Systemledning för att 
bedriva kommunal räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner 
vara gemensam i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor i hela 
området som ingår i samverkan. Samverkan i övrigt innebär ett ömsesidigt 
resursutnyttjande vid räddningsinsatser inom hela det geografiska området. 
Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen reglerar sin samverkan genom 
två avtal, ett avtal om samverkan och ett avtal om larmning och övergri-
pande ledning. 

Förbundsstyrelsen utgör ställföreträdande fullmäktige vid beslut om avtal 
av större dignitet i enlighet med Förbundsordningen och förbundsstyrelsens 
reglemente varför styrelsen därmed kan besluta i ärendet 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

1. Förbundsstyrelsen godkänner Avtal om larmning och övergripande 
ledning samt Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan 
Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsterna i Göte-
borgsregionen. 

2. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att underteckna 
avtalen. 

3. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att säkerställa att 
fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma lednings-
systemet för Göteborgsregionen fastställs genom förbundsdirektö-
rens vidaredelegation och av räddningschefen i särskilt upprättat 
styrdokument. 

_____ 
 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-09-05 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Fs § 61 

 

Dnr 0577/18 

 Revidering av delegationsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 2019 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2019. 

ÄRENDET 

Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) beslu-
tar om delegationsordning årligen. Bakgrunden till att 2019 års delegations-
ordning behöver revideras är avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen. Dessa består utöver RSG av Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund (AVRF), Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) samt Räddningstjänsten 
Öckerö kommun. Utöver förändringar som föranletts av avtalssamverkan 
har en fördjupad översyn av avsnitt 6 gjorts vilket medfört vissa justeringar. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

1. Förbundsstyrelsen godkänner förbundsdirektörens förslag till  
revidering av förbundsstyrelsens delegationsordning i enlighet med 
tjänsteutlåtandets bilagor. 

2. Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att besluta på 
styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdi-
rektören får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddnings-
tjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden. 

3. Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören samt räddningschefen 
rätt att uppdra åt en anställd i räddningstjänstorganisationerna 
inom Göteborgsregionen (AVRF, BORF, SBRF och Öckerö kommun) 
att fatta beslut på Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

4. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till för-
bundsstyrelsen. 

5. Förbundsstyrelsens beslut ska gälla från och med den 1 oktober 
2019 och ersätter tidigare beslut i angivna delar 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 62  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 62. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2019-09-05. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 63  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser maj-juli 2019 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser maj-juli 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Fs § 64 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Förbundsdirektören får indikationer på att försämrad ekonomi är 
att vänta i kommunerna kommande år. Detta kan komma att på-
verka räddningstjänstens ekonomi. Förbundsdirektören har en  
önskan om att ekonomin för räddningstjänstförbundet planeras 
långsiktigt och inte i ett år i taget. Kristina Bergman Alme (L) före-
slår att förbundsdirektören träffar kommunstyrelsernas arbetsut-
skott för vidare diskussion avseende ekonomin kommande år. 

- SKL:s har presidiedagar 14-15 oktober. Anders Hyllander och Lars 
Klevensparr deltar. 

- Förbundsdirektören ser över organisationen och kommer att göra 
vissa justeringar. 

- Sommaren 2019 har varit lugn. RSG var väl förberedda för en hän-
delserik sommar. Mer utförlig rapport kommer längre fram i höst. 

- Göteborgsregionens kommunalförbund har bjudit in räddnings-
tjänsterna inom regionen till ett dialogmöte om framtidens rädd-
ningstjänst den 30 september.  

- RSG har 2019 ordförandeskapet i Nätverket Jämställd Räddnings-
tjänst (NJR). Konferens är den 23 oktober. Inbjudan om deltagande 
kommer att skickas till förbundsstyrelsen. 

- Förbundsstyrelsens ordförande samt antal tjänstepersoner från 
RSG deltog i Känsöseminariet som genomförs årligen.  

- Förenkla helt enkelt – Göteborgs stads arbete med förvaltningarna. 
BRG genomför varje år en halvdagskonferens om hur vi gör det 

ännu enklare att driva företag i Göteborg. Inbjudan om deltagande 
kommer att skickas till förbundsstyrelsen. 

- Vid kommande styrelsemöte kommer arbetsgruppen för målstyr-
ningsmodellen att presentera sitt arbete. Mötet kommer att vara 
på Färjenäs. 

- Förbundsstyrelsen kommer att bjuda in revisorerna till ett möte. 

- Diskussioner pågår om IVPA avtal med Västra Götalandsregionen 
samt Region Halland. Ämnet kommer att diskuteras mer djupgå-
ende vid kommande styrelsesammanträde. 

YRKANDE 

Ordföranden Anders Hyllander (M) föreslår att förbundsdirektören får i 
uppdrag att träffa medlemskommunernas kommunstyrelsers arbetsutskott 
för diskussion avseende ekonomin kommande år utifrån förslag från  
Kristina Bergman Alme (L).  
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§ 64 forts. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

På förslag av ordföranden Anders Hyllander (M): 

Förbundsdirektören får i uppdrag att träffa kommunstyrelsernas arbetsut-
skott för diskussion avseende ekonomin kommande år.  

Informationen antecknas. 
_____ 
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 Övrigt  

  

Fs § 65 

 

Dnr  

 - Mats Lennartsson (M) informerar om att han har varit i kontakt 
med kommunfullmäktige samt samhällsbyggnadskontoret i Partille 
som emotser informationsmöte med räddningstjänstförbundet.  

- Kristina Bergman Alme (L) uppmärksammar en film som RSG lagt ut 
på sociala medier. Filmen visar en lyckad utryckningskörning där  
bilisternas beteende är ett föredöme. Kristina föreslår att samtliga 
ledamöter och ersättare tillskriver sina riksdagsledamöter om att 
motionera om att lagstifta om hur bilister ska agera när utryck-
ningsfordon behöver komma fram. 

- Johanna Eliasson (V) har under sommaren följt RSG:s Instagram 
konto och är mycket positiv till hur man där kan följa och få insikt i 
RSG:s verksamhet.   

- Martin Nilsson (MP) informerar om ett givande studiebesök på  
Färjenäs.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

_____ 

 


