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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-10-01 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 1 oktober 2015, kl 15.30 – 16.48, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. 
  

Beslutande Henrik Munck (MP)  
 Theres Börjesson (M) 
 Per Ödman(M), tjänstgörande ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
  
  
Tjänstgörande ersättare Ann Karlsson (V) ersättare för Ingrid Andreae (S) 
 Ingemar Johansson (C) ersättare för Ove Dröscher (S) 
 Eva Borg (S) ersättare för Gustaf Josefsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Lillemor Rånevik (S) 
  
Övriga närvarande  
Ersättare - 
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Carin Fhyr, kommunikationschef 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Katarina Appelqvist, enhetschef 
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef Johan Wendt, enhetschef 
   
Personalrepresentanter -  
  
Justering  
Justeringsdag 2015-10- 
  
Justerare Per Ödman (M) och Ann Karlsson (V) 
  
Justerade paragrafer §§ 59-69 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Tjänstgörande 
ordförande 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Ann Karlsson 
 

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-10-    på Göteborgs Stads  
anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, 
Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 59  

Godkännande av dagordning 

Henrik Munck (MP) önskar ge återkoppling på RiB seminariet som var på 
förmiddagen den 1 oktober. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns med tillägg under punkten övrigt. 

 

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

 

 

 

 Fs § 60 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Ann Karlsson (V) att jämte tjänstgörande 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 61 Dnr A0367/15 

 

 

 

Revidering av upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2015. 

ÄRENDET 

Gällande upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling fastställdes 
av förbundsfullmäktige 2012-06-12. De förändringar som föreslås är till 
stor del av redaktionell karaktär. Syftet med revideringen är att tydliggöra 
hur förbundet möter Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Gällande policy har justerats genom att texten har förenklas samt kom-
pletterats med ett tillägg om att etiska krav om möjligt ska ställas av för-
bundet. 

Gällande riktlinjer beskriver både hur Räddningstjänstförbundet (RSG) 
arbetar inom området upphandling samt på vilket sätt RSG påverkas av 
LOU. Föreslagna riktlinjer beskriver hur förbundet påverkas av LOU, hur 
RSG genomför upphandlingar genomför upphandlingar beskrivs i en  
förbundsbestämmelse. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 
1. Förbundsstyrelsen godkänner förslag till upphandlingspolicy 

med tillhörande riktlinjer i enlighet med förbundets tjänsteutlå-
tande. 

2. Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till upphandlingspolicy 
med tillhörande riktlinjer till förbundsfullmäktige för faststäl-
lande. 

3. Förbundsfullmäktige föreslås delegera till förbundsstyrelsen att 
fatta beslut om ändring i riktlinjerna om ändringen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringen 
ska skriftligen återrapporteras till förbundsfullmäktige. 

4. Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling fastställda 
av förbundsfullmäktige 2012-06-12 § 12 upphävs. 

 
----------------  
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 Fs § 62 Dnr A0442/15 

 

 

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2015 med uppföljningsrapporter omfattande 
ekonomi, personal och verksamhet 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen ekonomiska uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrappor-
ter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårs-
bokslut lämnas per mars samt augusti och sista rapporten utgörs av årsredo-
visningen. Föreliggande rapport avser delårsbokslut per 31 augusti. 

Resultatet uppgår till +5,2 mkr mot budgeterade + 2,0 mkr. Prognosen visar 
ett årsresultat på -3,0 mkr. 

Underskottet beror på att förbundet inte fakturerar medlemskommunerna 
för underhåll av VMA motsvarande 1,8 mkr. Beslut om motsvarande redu-
cering har fattats inför budget 2016, men får konsekvenser för förbundet 
redan innevarande år. Underskott på 1,2 mkr genereras också på grund av 
uppbyggnaden av förbundets nya enhet för brandskyddskontroll. Enheten 
ska från 2016 utföra brandskyddskontroller och ansvarar för tillsyn över den 
upphandlade sotningsverksamheten. Merparten av kostnaderna för den nya 
enheten kommer att finansieras via taxor 2016, förutom delar som inte får 
debiteras enligt LSO eller den skärpta tillsynen över sotningsverksamheten. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Uppföljningsrapporterna för delårsbokslutet per augusti 2015 
godkänns. 

Uppföljningsrapporterna överlämnas till förbundsfullmäktige för 
beslut. 

Uppföljningsrapporterna översänds till medlemskommunerna. 
 

 

----------------  
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 Fs § 63 Dnr A0473/15 

 

 Program för uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata  
utförare 2016-2019 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2015. 

ÄRENDET 

De tjänster som RSG tillhandahåller ska hålla en likvärdig kvalitet oavsett 
om de utför i egen regi eller av en privat utförare. Från och med den1 
januari 2015 gäller därför enligt 3 kap. 19 § kommunallagen (KL) att för-
bundsfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program som 
syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka 
allämenhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Föreliggande program innefattar enligt kraven i lagstiftningen mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
RSG, hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn i verksamhet 
som lämnats över till en privat utförare ska garanteras. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner Program för uppföljning av  
sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019. 

Förbundsstyrelsen överlämnar Program för uppföljning av  
sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019 
för fastställande till förbundsfullmäktige. 

 
----------------  
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 Anmälningsärenden: 

 

 

   

 Fs § 64  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 64/15. 

HANDLING 

2015-09-10 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

  

 
 
 
 
 
 Fs § 65  

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

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 23 september 2015.  
Bilaga Fs § 65/15. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information: 

 

 

 Fs § 66  

 RSG:s nya larmställ – The Gothenburg suit 

Katarina Appelqvist chef för upphandlingsenheten, lämnar information om 
det nya larmställ som RSG har upphandlat. Hur en väl utformad upphandling 
bidrog till en världsunik och efterfrågad produkt.  

RSG är en av sex finalister som är nominerade till Götapriset. Götapriset  
delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamhe-
ter och har fått in 362 bidrag. Räddningstjänsten Storgöteborg har tagit sig 
till final för sin kreativa upphandling av larmstället ”The Gothenburg Suit”. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 67  

 Brandskydd i boende 

Henrik Munck (MP) ställde fråga på förbundsstyrelsens sammanträde  
3 september om det finns begränsningar utifrån brandskyddsregler på hur 
många personer som får bo en lägenhet på exempelvis 2-3 rok.. 

Johan Wendt chef för enheten brandskydd och tillsyn, lämnar information 
om att det finns inget i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) eller i Plan- och 
bygglagen (PBL) som reglerar hur många personer som får bo i en lägenhet. 
Vidare lämnas information om hur RSG arbetar tillsammans med medlems-
kommunerna med den rådande flyktingsituationen.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 68  

 Aktuella frågor inom RSG 

Lars Klevensparr förbundsdirektör lämnar följande information: 

 Handlingsprogrammet 2016-2019 har varit på remiss. Sista dag att  
inkomma med remissvar var 30 september.  

 Nytt IVPA avtal ska gälla från 1 januari 2016. 

 Förändringsarbetet, översyn av operativa styrkor. En styrgrupp samt ett 
antal projektgrupper har startats upp. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 69  

 Övrigt 

Henrik Munck (MP) framför att seminariet om RiB/deltid och värn verksam-
heten på förmiddagen den 1 oktober var väldigt intressant och givande.  
Innehållet var lärorikt kring RiB och värn och de förutsättningar som råder. 

Eva Borg (S) framför ett stort tack för ett väldigt bra seminarium. Eva önskar 
att förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare tar med sig frågan till sina 
kommuner ”Varför är våra kommuner dåliga att uppmuntra anställda till RiB-
tjänstgöring”.  

 

----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


