
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

   

                        2017-09-07 

Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 7 september 2017, kl 14.30 – 17.50, Landvetter Airport Hotell, Landvetter  

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP) 
 Theres Böjresson (M) 

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

  
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Gustaf Josefson (M) 

Ingemar Johansson (C) ersättare för Sven-Ove Johansson (S) 
Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) 
Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Lillemor Rånevik (S) 

  
Närvarande ersättare Ann Karlsson (V) 

Eva Borg (S) 
Lena Fredriksson (S) §§ 53-55 
 

Övriga närvarande  
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör § 55 

 Anders Ekberg, räddningschef Jörgen Bergstrand, operativ chef § 55 

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Monika Willner, miljörådgivare § 55 

 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Jeanette Karlström, kommunikationschef  
   
   
Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision  

 
 

   
Justering  
  
Justeringsdag 2017-09-21 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 53-60 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-09-       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 §53  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 
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Fs § 54 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte  
ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2017-09-07 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 Fs § 55  

 

 

Information om verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport 

Charlotte Forsman flygplatsdirektör, informerar om verksamheten på 
Göteborg Landvetter Airport samt om framtidens flygplats. 

Monika Willner miljörådgivare, informerar om miljöarbetet på Göteborg 
Landvetter Airport samt visar runt på airside. 

Jörgen Bergstrand operativ chef, informerar om verksamheten på airside 
samt om verksamheten på Operativt Center.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 
 

----------- 
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 Fs § 56 Dnr A0319/17 

Expedieras till: 

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

 

Ekonomisk lägesrapport per maj 2017 för Räddningstjänsten Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2017. 

ÄRENDET 

Resultaträkningen för perioden januari till maj visar på +13,7 mkr.  
Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 12,1 
mkr.  
Årsprognosen för 2017 visar ett resultat på +5,1 mkr, vilket medför en 
avvikelse med 10,1 mkr i förhållande till årets med 5,0 mkr 
underbalanserade budget. 

• Intäkterna visar underskott med 0,5 mkr, men för året beräknas ett 
mindre överskott på 0,5 mkr. Utbildning- och övningsenheten har 
under våren startat upp det så kallade ”Kommunkonceptet” vilket 
innebär att utbildning erbjuds enligt särskilt framtagen modell för 
våra medlemskommuner. 

• Entreprenad- och konsultkostnaderna redovisas med ett 
överskott på 1,3 mkr för perioden. För året som helhet förväntas 
ett budgetunderskott med 0,9 mkr. Konsulttjänster köps in i 
högre grad när ordinarie personal inte finns att tillgå i tillräcklig 
utsträckning.  

• Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 6,2 mkr, 
vilket beror på ett stort antal vakanser samt föräldraledigheter 
och sjukdom. Överskottet förväntas öka till drygt 9,4 mkr under 
året. 

• Övriga verksamhetskostnader visar överskott med 2,8 mkr. I 
prognosen förväntas att budgeten för året förbrukas. Med 
hänvisning till personalrörligheten som leder till färre resurser 
för att genomföra planerat arbete, anses en viss osäkerhet 
föreligga vad gäller genomförande inom kalenderåret. 

• Avskrivningarna visar ett överskott på 2,4 mkr för perioden. Den 
beskrivna personalsituationen riskerar även att påverka 
planerade investeringar. För året prognostiseras avskrivningar 
med ett överskott +1,0 mkr jämfört med budget. 

• Finansiella intäkter och kostnader under perioden visar inga 
avvikelser mot budget. Ränteintäkterna på förbundets utlånade 
medel kommer att generera en intäkt på 3,0 mkr för året. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per maj godkänns av förbundsstyrelsen och 
översänds till medlemskommunerna. 

 
----------- 
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Fs § 57 

 

Dnr A0385/17 

 
 

Tillägg till Räddningstjänstförbundets dokumenthanteringsplan – 
Operativa fotografier och filmer 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2017. 

ÄRENDET 

En dokumenthanteringsplan visar vilka handlingstyper som finns på 
myndigheten, var dessa förvaras samt om de ska bevaras eller gallras. 
Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar i förbundet styrs av 
arkivlagen samt det av förbundsstyrelsen antagna arkivreglemente. Av 
dessa styrdokument framgår bl.a. att en dokumenthanteringsplan ska 
upprättas.  

Förbundsstyrelsen beslutade senast om dokumenthanteringsplan 2007-05-
22. Med anledning av att mängden fotografier och filmer tagna under 
räddningsuppdrag har ökat avsevärt sedan 2007 föreslås förbundsstyrelsen 
besluta om ett tillägg till gällande dokumenthanteringsplan. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner tillägg till gällande 
dokumenthanteringsplan avseende operativa fotografier och 
filmer. 

 

----------- 
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 Anmälningsärenden  

 Fs § 58  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 
2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 58. 

HANDLING 

2017-08-29  Beslut fattade av förbundsdirektören.  

2017-08-21 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2017-08-24 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 tillsynsförelägganden. 

2017-07-28 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 sotningsförelägganden. 

2017-07-28      Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
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 Fs § 59  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över inkomna, utgående samt upprättade skrivelser sedan 
föregående sammanträde daterad 2017-08-29.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 

 

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

Fs § 60 

 

 Aktuella frågor inom RSG 

- RSG har gjort en anmälan till Polisen om misstänkt miljöbrott vid 
Färjenäs. Detta sedan det kommit till ledningens kännedom att det 
finns ett område med schaktmassor – med okänt innehåll – vid 
RSG:s övningsanläggning på Färjenäs, nära brofästet till 
Älvsborgsbron. Schaktmassorna härrör från grävarbeten på 
Färjenäs för cirka 15 år sedan, och det finns anledning att misstänka 
att massorna innehåller miljöfarliga ämnen. Kontakt togs samtidigt 
också med Länsstyrelsen, som redan samma dag gav RSG i uppdrag 
att ta prover på massorna. Detta pågår just nu, därefter ska 
proverna analyseras innan någon vet vilka ytterligare åtgärder som 
behöver göras. 

- Den 11 september startar Aurora 17. Det är den första och största 
övningen i sitt slag på mer än 20 år. Övningen pågår hela 
september. RSG deltar inte i själva övningen men planerar för att 
vid behov, inom RSG:s geografiska ansvarsområde, utföra 
räddningsinsats om någon olycka skulle inträffa i samband med 
övningen.  I samband med Aurora kommer RSG att genomföra en 
CBRNE- övning på Karholmen. Övningen är dock inte en del av 
Aurora-övningen. 

- Lars Klevensparr och Anders Ekberg har haft möte med MSB:s 
ledning för att diskutera hur MSB ser på sitt uppdrag att samordna 
hur blåljusorganisationerna ska agera vid pågående dödligt våld 
(PDV) och terror samt när uppdraget kommer att bli klart. RSG:s 
ledning anser inte uppdraget vara klart förrän myndigheterna har 
övat tillsammans. RSG kommer tillsammans med Storstockholm 
brandförsvar (SSBF) att tillskriva Justitiedepartementet om att det 
krävs mer och bättre samordning mellan polis och räddningstjänst 
för att kunna möta framtida hot i form av terror och PDV. 
Samarbetet mellan RSG och polisen på regional nivå fungerar bra. 

- Riktlinjerna för bisyssla vad gäller konkurrerande verksamhet 
kommer att ses över.  

- Under sommaren har förbundet varit mer flexibla vad gäller 
bemanningen på brandstationerna än tidigare. Utifrån rådande 
hotbild har beslut fattats ett antal gånger under sommaren om att 
minska bemanningen på en viss station i förbundet.  

- Information om utrymningsproblematik i flerbostadshus samt om 
gårdshävaren har tidigare lämnats till förbundsstyrelsen. Den 6-7 
september medverkade personal på RSG på Fastighetsmässan på 
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Svenska Mässan för att uppmärksamma utrymningsproblematiken i 
flerbostadshus. De man framförallt ville nå var fastighetsägare som 
påverkas av beslutet att avveckla gårdshävaren. Marcus Örnroth, 
brandinspektör, höll ett uppskattat föredrag kring 
utrymningsproblematik och i montern kunde besökare i lugn och ro 
ställa frågor till RSG:s personal. Det var en lyckad mässa och vår 
personal upplevde att de hade en bra dialog med besökare. 

- Datum för gratifikation nästkommande år är den 20 april 2018. 

- EY kommer på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att göra 
en fördjupad granskning av RSG:s kompetensförsörjning och 
jämställdhetsarbete. 

- RSG kommer i dagarna att starta en digital annonskampanj för att 
få fler att söka SMO-utbildningen. Den 20 september välkomnas 
alla som är intresserade av att bli brandman, att besöka RSG på 
Gårda. Under infokvällen berättar brandmän Karin Olstorpe och 
Jessica Lidberg mer om vad som krävs och hur man går tillväga. 

- Västra Götalandsregionen (VG) kommer att ta över dirigeringen av 
ambulansverksamheten från SOS Alarm. Det finns en önskan från 
VG att förlägga sin ledning av ambulanstransporter inom lokalerna 
på RSG:s räddningscentral. RSG ser fördelar med att ha egen 
ledningscentral, SOS Alarm samt dirigering av ambulans under 
samma tak. 

- RSG har tillskrivit Region Halland om avsaknad av ett IVPA avtal. 
Målbilden är att ha ett likartat avtal som RSG har med SU. 

- Förbundsstyrelsens handlingar kommer från och med senare i höst 
att distribueras via appen ”Handlingar” som används i Göteborgs 
Stad. Liknande app används i Partille kommun, Mölndals kommun, 
Lerums kommun samt i GR och SKL och är appens funktionalitet 
därför bekant för majoriteten av RSG:s förtroendevalda i styrelse 
och fullmäktige.  

- Ordföranden Ingrid Andreae (S) informerar om att 
förbundsstyrelsens presidium har träffat revisorernas presidium. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

----------- 

 

 


