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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-04-28 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 – 10.28, Hindåsgården. 
  

Beslutande  
 Henrik Munck (MP) §§ 19-30 
 Theres Börjesson (M) 
 Gustaf Josefsson (M)  
 Ove Dröscher (S) 
 Per Ödman (M), tjänstgörande ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Ann Karlsson (V) 
 Kaisa Blank Nordmark (S) 
  
Övriga närvarande  
Ersättare Ingemar Johansson (C) 
 Eva Borg (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
  
  
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Per Hassling, personalspecialist 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Annika Pettersson, chef personalenheten 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Susanne Andersson, personalspecialist 
 Carina Björkman, avdelningschef  
 Peter Backenfall, stabschef  
 Crister Asker, avdelningschef  
 Thomas Tell, avdelningschef  
 Ann-Helén Lindbäck Augustsson avdchef  
 Erik Cedergårdh, operativ chef  
  
Justering  
Justeringsdag 2015-04-28 
  
Justerare Per Ödman (M) och Ove Dröscher (S) 
  
Justerade paragrafer §§ 19-33 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Per Ödman 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Ove Dröscher 
 

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-04-29 på Göteborgs Stads  
anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, 
Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 19  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 

 

 

 

 Fs § 20 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Ove Dröscher (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 21 Dnr A0217/15 

Expedieras till:  

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

 

Delårsbokslut per mars 2015, ekonomisk uppföljningsrapport 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg redovisar årligen sex uppfölj-
ningsrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och 
oktober. Delårsbokslut lämnas per mars och augusti och sista rapporten 
utgörs av årsredovisning med förvaltningsberättelse. 

Föreliggande rapport avser delårsbokslut per mars samt en prognos för 
2015. 

Periodens resultat uppgår till 7,6 mkr. Avvikelsen mot den periodiserade 
budgeten är 2,7 mkr.  

Det prognostiserade årsresultatet överensstämmer med årsbudgeten. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Uppföljningsrapporten för delårsbokslutet per mars 2015 godkänns. 

Uppföljningsrapporten översänds till medlemskommunerna. 

 

 
----------------  
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 Fs § 22 Dnr A0083/15 

  

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2015. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget 
omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 
Förbundets handlingsprogram revideras varje mandatperiod men har 
förlängts att gälla 2011-2015. 
 
Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2016 års nivå motsvarar 2 %, 
vilket beslutades på medlemssamrådet den 19 mars 2015. Från 2016 ska 
också underhåll av kommunernas larmutrustning för Viktigt Meddelande 
till Allmänheten (VMA) inkluderas i medlemsavgifterna utan budgettill-
skott.  
 
Budget och uppföljning  
Förbundet upprättar budget för år 2016 samt plan för 2017 och 2018. 
Förbundet upprättar också verksamhetsplan, internkontrollplan samt 
följer upp ekonomi och verksamhet enligt en fastställd styrmodell. 
 
Taxor  
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för 
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarli-
ga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förslaget bordläggs för beslut i förbundsstyrelsen den 4 juni 2015. 

 

 
----------------  
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 Fs § 23 Dnr A0076/15 

Expedieras till: 

Göteborgs Stads  
Byggnadsnämnd 

 

Yttrande till Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad över samrådshandling: 
Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för västra Arendal och Torsviken 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2015. 

ÄRENDET 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har tagit fram samrådshandlingar för 
en fördjupad översiktsplan för områdena västra Arendal och Torsviken i 
Göteborgs ytterhamnsområde. Syftet med planen är att säkerställa möj-
ligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järn-
vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. 
  
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Styrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till  
Byggnadsnämnden i Göteborg. 

Beslutet justeras omedelbart. 
 

 
----------------  
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 Fs § 24 Dnr A0187/15 

Expedieras till: 

Göteborgs Stad  
Social resursnämnd 

 

Yttrande till Social resursnämnd i Göteborgs Stad över remiss gällande 
”Förslag till Handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare 
i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg 
eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen” 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2015. 

ÄRENDET 

På uppdrag av kommunstyrelsen i Göteborg har ett förslag till handlings-
plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och eko-
nomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av 
Göteborgsregionens kommuner, tagits fram av Social resursförvaltning. 

Handlingsplanen har det övergripande syftet att identifiera förhållnings-
sätt och handlingsvägar i sådana frågor där Göteborgs stad och de övriga 
GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning.  

Till handlingsplanen finns också en bakgrundsdel med regelverk och be-
greppsförklaringar i syfte att ge ökad kunskap inom området. 

Arbetet med handlingsplanen har pågått under 2014 och 2015. Social 
resursnämnd beslutade 2015-03-25 att remittera handlingsplanen till 
berörda nämnder och styrelser med svarstid till 2015-04-30, innan hand-
lingsplanen översänds till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande. 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg (RSG) välkomnar handlingspla-
nen och vill komplettera handlingsplanen med synpunkter kring riskper-
spektiv att uppmärksamma vid tillfälliga boenden. RSG vill också peka på 
den resurs som förbundet själva utgör för frågor som uppkommer kring 
bedömning av risker relaterat till dessa boenden. 

  
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Styrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till  
Social resursnämnd i Göteborg. 

Beslutet justeras omedelbart. 
 

 
----------------  
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 Fs § 25 Dnr A0126/15 

Expedieras till: 

Tjörns kommun 

 

Yttrande över förslag till Handlingsprogram – enligt Lagen om skydd mot 
olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015-2018 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2015. 

ÄRENDET 

Tjörns Räddningstjänst har i en remiss begärt in synpunkter om hand-
lingsprogram för perioden 2015-2018 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 

Styrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till  
Räddningstjänsten Tjörn. 

Beslutet justeras omedelbart. 
 

 
----------------  

 



    8 (12) 
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
          2015-04-28 
 Förbundsstyrelsen 

    
 
 
 
 

   

 

 
 
 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 26 Dnr A0141/15 

  

Anmälan av ordförandebeslut: Föreskrifter om förbud mot eldning utom-
hus enligt förordningen om skydd mot olyckor 

HANDLING  

Ordförandebeslut daterat den 30 mars 2015. 

ÄRENDET 

I ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 (HFD 
3835-12), begränsas kommunens möjlighet att delegera rätten att utfärda 
föreskrifter till ett kommunalförbund. Räddningstjänstförbundet Storgö-
teborg (RSG) kan därmed inte besluta om föreskrifter om eldningsförbud 
med stöd av reglerna i 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor (FSO) på sätt som tidigare gjorts. Beslutet om eldningsförbud 
måste ske i RSG:s medlemskommuner. Beslutanderätten bör delegeras till 
befattningshavare med hög tillgänglighet inom kommunen. Föreskrifter 
om förbud ska kunna beslutas på inrådan av RSG vid behov under sä-
songen. Förslag till beslut inklusive bedömning och beredning tas fram av 
RSG och tillställs behörig befattningshavare i medlemskommunerna för 
beslut. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 
 

 
----------------  
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 Fs § 27  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 27/15. 

HANDLING 

2015-04-20 Av förbundsdirektörens samt chefen för insatsavdelningen 
 fattade beslut. 

2015-01-12 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förelägganden. 

2015-03-16 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förelägganden 

2015-04-08 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2015-04-08 Sotningsförelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 28  

 Redovisning av inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde 
vidtagna åtgärder – allmänna handlingar 

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 20 april 2015.  
Bilaga Fs § 28/15. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information: 

 

 

 Fs § 29  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Styrelsen hade introduktions- och utbildningsdag 13 april. Styrelsen er-
bjuds att göra studiebesök i verksamheten. Diskussion förs med presidiet 
om upplägget kommer att se ut. 

 RSG har tillsammans med Göta Lejon AB samt Lokalförvaltningen i Göte-
borg besökt Södertörns räddningstjänstförbund och tagit del av hur de 
arbetar med övervakning vid skolor. ”Smarta kameror” som reagerar på 
rörelse och värme vid skolor är kopplade till ledningscentral som larmar 
ut väktare. RSG tittar tillsammans med Göteborgs Stad närmare på  
frågan. 

 RSG för diskussion med Göteborgs Stad om ett samarbete vad gäller  
ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och är i behov av en  
meningsfull vardag. 

 RSG har rekryterat brandingenjörer och fått många ansökningar från  
erfarna och kompetenta personer. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 
 Fs § 30  

 Översyn operativa styrkor inom RSG 

Lars Klevensparr förbundsdirektör lämnar information om att översyn av 
operativa styrkor inom RSG ska göras. Förbundsdirektören återkommer med 
mer information hösten 2015. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 31  

 Ajournering 

Tjänstgörande ordföranden Per Ödman (M) föreslår att mötet ajourneras i 
20 minuter. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Mötet ajourneras klockan 9.15.  

 Sammanträdet återupptas kl 9.35. 

 

----------- 

 
 
 
 Fs § 32  

 Redovisning av RSG:s jämställdhets- och mångfaldsarbete 

Annika Pettersson, Per Hassling och Susanne Andersson lämnar information 
om likabehandling genom mångfalds- och jämställdhetsarbete. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 
 
 
 Fs § 33  

 Bisyssla 

Annika Pettersson, Per Hassling och Susanne Andersson lämnar information 
om förslag till ny rutin gällande bisyssla. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 
 
 


