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Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) 
 Gustaf Josefson (M) § 15 - del av § 19 

Per Ödman (M), vice ordförande 
Owe Willingskär (M) 
Jan Trönsdal (M) 

 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (C) ersättare för Sven-Ove Johansson (S) 

Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Theres Böjresson (M)  
Ann Karlsson (V) ersättare för Gustaf Josefson (M), del av § 19 - § 29 
  

  
Närvarande ersättare Lena Fredriksson (S) 

Kaisa Blank Nordmark (S) 
Lars-Erik Snällman (M) 

Övriga närvarande  
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr  Johanna Björnfot § 26 

 Sigrun Hreidarsdottir  Robert Olsson §§ 28-29 

 Eva-Marie Wiik Hulthén  Marcus Örnroth § § 27 

 Lena Simenius-Peters  Jörgen Uhrbom § 28 
 Jeanette Karlström  
   
   
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision §§ 15-24 

 
 

   
Justering  
  
Justeringsdag 2017-03-21 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 15-29 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Ingrid Andreae 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-03-22 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 § 15  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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Fs § 16 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 
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 Fs § 17 Dnr A0707/16 

 

 

 
Årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2017. 

ÄRENDET 

Ekonomiskt resultat 2016  

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg lämnar ett positivt årsresultat på 
3,3 mkr.  

Verksamheten med brandskyddskontroller, som är ny i förbundets regi från 
2016, redovisar ett budgetunderskott för intäkter med 8 mkr. Detta 
uppvägs främst av vakanta tjänster och överskott för utbildnings- och 
larmintäkter, motsvarande sammanlagt 11 mkr. Året inleddes med 
genomlysningar av den operativa verksamheten för att finna 
rationaliseringsmöjligheter, vilket under 2016 präglat förbundet med 
allmänt stram ekonomisk hållning.  

Resultatöverföring till 2017  

Kostnaden för fortsatt uppbyggnad och etablering av RSG:s verksamhet 
avseende brandskyddskontroller överskrider förväntade intäkter med 5,2 
mkr 2017. Underskottet 2018 beräknas bli lägre och från 2019 ska 
verksamhetens kostnader motsvara budget. För att finansiera 
verksamheten 2017 överförs  

5,0 mkr av förbundets, till och med 2016 års bokslut, ackumulerade 
överskott.  

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader  

Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 9,5 
mkr till medlemskommunerna.  

Verksamhetsuppföljning och händelser under året  

Förbundet har arbetat med att uppnå rättssäker myndighetsutövning för 
tillsynsärenden. På den nya enheten för brandskyddskontroller har även 
uppbyggnaden av arbetsrutiner avseende administration och IT-system 
varit tidskrävande. Målen för tillsynerna har inte uppnåtts.  

Analyser av insatstider har genomförts i samarbete med ett konsultföretag. 
Resultaten har delvis påverkat översynen av operativ verksamhet och 
kommer efter kompletterande analyser under 2017 att ligga till grund för 
framtida planering, placering och dimensionering av räddningstjänstens 
resurser.  
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§ 17 forts. 

Väsentliga projekt som pågått och frågor som hanterats under 2016 
beskrivs i årsredovisningen, exempelvis framtagande av ny strategi mot 
brand i bostad, gränslös räddningstjänst, andra räddningstjänsters 
anslutning till RSG:s larm- och ledningsfunktion, farlig verksamhet, flexibla 
enheter, planerad försäljning av övningsanläggningen Färjenäs, nytt 
samverkansavtal med de fackliga organisationerna samt frågor i anslutning 
till arbetsmiljö och miljö.  

God ekonomisk hushållning  

Med ett positivt resultat på 3,3 mkr uppnås förbundets finansiella mål om 
att uppnå nollresultat.  

Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet men att vissa av 
verksamhetsmålen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal 
aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det 
förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska 
medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Årsredovisningen för 2016 godkänns 

 5,0 miljoner kronor av ackumulerat överskott överförs till 2017 

 Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 

 

----------- 
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 Fs § 18 Dnr A0107/17 

Expedieras till: 

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

 

Ekonomisk lägesrapport per februari 2017 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2017. 

ÄRENDET 

Årets uppföljningsrapporter 
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex 
uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, 
maj och oktober. Delårsbokslut lämnas per mars och augusti och sista 
rapporten utgörs av årsredovisning med förvaltningsberättelse.  
 
Resultat och prognos per februari 2017 
Resultaträkningen för perioden januari-februari visar ett överskott på  
7,4 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas ett sammantaget 
överskott på 5,9 mkr.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per februari godkänns av förbundsstyrelsen 
och översänds till medlemskommunerna. 

 

 

----------- 
  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2017-03-15 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

  

Fs § 19 

 

Dnr A0075/17 

 
 

Budget 2018 och plan 2019-2020 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

ÄRENDET 

Förbundsdirektören lämnar information om förutsättningar för budget 
2018.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen tillstyrker förbundsdirektörens förslag och 
föreslår medlemskommunerna en uppräkning av 
medlemsavgifterna för 2018 på 2.9 %.  

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av informationen.  

----------- 
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Fs § 20 

 

Dnr A0113/17 

 
 

Förändrad formulering av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning för Räddningstjänsten Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2017. 

ÄRENDET 

Kommunallagen föreskriver att förbundets verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med god ekonomisk hushållning.  Förbundet ska upprätta 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt redovisa finansiella och 
verksamhetsmässiga mål. I samband med del- och årsbokslut ska 
förbundet bedöma om god ekonomisk hushållning föreligger, i 
förhållande till de formulerade riktlinjerna.  

Det har visat sig vara svårt att göra en bedömning av god ekonomisk 
hushållning utifrån den nuvarande formuleringen som har använts ett 
antal år och även står inskriven i budgeten för 2017. I budgeten för 2018 
redovisas de förändrade riktlinjerna och i föreliggande tjänsteutlåtande 
föreslås att den nya formuleringen tillämpas redan för 2017 års 
bedömning av god ekonomisk hushållning. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta 
förändrad formulering av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning under innevarande år och dessa lyder: 
 
”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår 
minst nollresultat och visar att verksamhetsmålen är uppfyllda 
eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. 
Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med 
långsiktiga inriktningar och samhällets mål redovisas 

----------- 
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Fs § 21 

 

Dnr A0106/16 

 
Expedieras till: 

Förbundets revisorer 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2016 

HANDLING 

Rapport: Grundläggande granskning 2016. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom 
Räddningstjänstförbundet genomfört en grundläggande granskning av 
förbundets verksamhet 2016. Syftet med den grundläggande 
granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen övergripande 
har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Inom ramen för granskningen har EY även 
följt upp de rekommendationer som avlämnats i de granskningar som 
revisionen genomfört tidigare år. 

De förtroendevalda revisorerna vill skriftligen bli informerade om vilka 
eventuella åtgärder som förbundsstyrelsen tänker vidta med anledning 
av det som framkommit i rapporten och lämnade rekommendationer 
senast 15 juni. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att 
återkomma till styrelsen senast 15 juni med åtgärdsförslag 
utifrån revisionens rekommendationer.  

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av 
revisionsrapporten. 

 

----------- 
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 Anmälningsärenden  

 Fs § 22 Dnr A0526/16 

 Anmälan av Länsstyrelsens tillsynsbeslut för Räddningstjänsten 
Storgöteborg enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

HANDLING 

Länsstyrelsens tillsynsbeslut daterat 2017-02-03. 

ÄRENDET 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomförde den 5 december tillsyn 
över Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvar enligt LSO. Länsstyrelsens 
tillsyn inriktades huvudsakligen på uppföljning av synpunkter som 
framfördes i remissyttrande avseende samråd för Räddningstjänsten 
Storgöteborgs handlingsprogram enligt LSO.  

Synpunkterna berörde områdena: samråd/syfte/beslut/organisation, 
kommunens risker och skydd, kommunens mål och egen kontroll samt 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst.  

En avstämning av föregående tillsyn gjordes och avslutades. 

Lars Klevensparr förbundsdirektör informerar om att Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län har den 1 mars 2017 beslutat att ompröva och 
upphäva tillsynsbeslutet. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

------------------- 
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Fs § 23 

 

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 
2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 23/17. 

HANDLING 

2017-02-28 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2017-02-23 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut 
 förelägganden och förbud avseende brandskyddskontroll. 

2017-02-23     Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 

medgivande till egensotning samt annan utförare. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 24  

 Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser sedan föregående 
sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna och upprättade skrivelser sedan 
föregående sammanträde daterad 2017-03-06.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

 ----------- 
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 Information  

  

Fs § 25 

 

Dnr  

 Information om lönekartläggning  

Utgår. 
 
----------- 
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Fs § 26 

 

Dnr A0509/15 

 Information om Strategi – Brand i bostad 

Johanna Björnfot tf operativ chef lämnar information om strategi för RSG:s 
arbete med att minska antalet bostadsbränder och konsekvenserna av 
bostadsbränder, genom stöd till enskilda. 

Målet med projektet:  
- En tydlig strategi för RSG:s arbete med att minska antalet bostadsbränder.  
- En inventering av RSG:s pågående aktiviteter med att minska antalet 
bostadsbränder. 
- En omvärldsbevakning och förslag på nätverk där RSG bör finnas med.  
- En metod och ett arbetssätt som utifrån fakta, analys, åtgärd, resultat och 
uppföljning leder till att RSG genom medvetna beslut genomför aktiviteter 
inom de områden som får störst effekt.  
- Ett förslag till hur aktiviteter för att minska antalet bostadsbränder kan 
följas upp och utvärderas med hjälp av indikatorer.  
- Förslag på hur arbetet med strategin kan organiseras och samordnas när 
projektet avslutas samt en implementeringsplan för övergången från 
projekt till löpande verksamhet  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
 

 
----------- 
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Fs § 27 

 

 

 Information om Gårdshävare och förutsättningar utrymning 
innegårdar 

Marcus Örnroth gruppledare på enheten Brandskydd och tillsyn lämnar 
information om gårdshävaren samt om utrymning från flerbostadshus med 
fönster enbart mot innergård.  
 
Brandingenjörsstudenter har under två somrar inventerat gårdshävarobjekt 
i Göteborgs centrala delar. Ca 210 fastigheter/370 lägenheter saknar 
fungerande alternativ utrymningsväg. 41 st av dessa fastigheter har 
gårdshävaren som utrymningsväg i sitt bygglov. Enligt tillsynsplanen för 
2017 ska 45 tillsynsärenden i flerbostadshus göras. Samtliga kommer att 
göras på identifierade objekt som saknar alternativ utrymningsväg. RSG 
kommer att förelägga alla 210 berörda fastigheter om alternativ 
utrymningsväg, troligtvis utvändig trappa.  
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
 

 
----------- 
 

 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2017-03-15 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

  

Fs § 28 

 

 

 Information om RSG-U 

Jörgen Uhrbom brandman lämnar information om hur projektet RSG-U,  
(RSG-Ungdom) fortlöper.  
 
I samverkan med två stadsdelar inom Göteborgs Stad har fyra ungdomar i 
riskzonen och utanförskap erbjudits en möjlighet att under en period på ett 
och ett halvt år vara en del av Räddningstjänstens uppdrag. Arbetet 
startade 17 oktober. Sammanfattningsvis går projektet bra. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
 

 
----------- 
 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2017-03-15 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fs § 29 

 

 Aktuella frågor inom RSG 

- Robert Olsson chef för enheten Brandskyddskontroll och 
sotningstjänster informerar om hur arbetet på enheten fortlöper. 
RSG startade upp verksamheten avseende brandskyddskontroll 
2016 och påverkas verksamheten av ett antal faktorer under 
uppstartsfasen. 

- Lars Klevensparr förbundsdirektör informerar om den årliga Brand 
konferensen. Brand 2017 är i Linköping 16-18 maj. 2018 är RSG värd 
för konferensen. Styrelsens ledamöter och ersättare anmäler 
intresse för att delta i Brand 2017 till förbundssekreteraren.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

----------- 

 


