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Fs § 12 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 
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Fs § 13 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Sven-Ove Johansson (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

----------- 
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 Fs § 14 Dnr 0602/17 

 

 

Årsredovisning 2017 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2018. 

ÄRENDET 

Ekonomiskt resultat 2017 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 
9,8 mkr. 2017 års budget underbalanserades med 5,0 mkr på grund av kal-
kylerat underskott för verksamheten med brandskyddskontroller. Det inne-
bär att den positiva differensen i förhållande till budget uppgår till 14,8 mkr. 
 
Resultatöverföring till 2018 
Det förväntade underskottet för fortsatt uppbyggnad av verksamheten av-
seende brandskyddskontroller beräknas uppgå till minus 4,0 mkr. För att fi-
nansiera verksamheten 2018 överförs 4,0 mkr av förbundets, till och med 
2017 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 8,7 
mkr till medlemskommunerna.  
 
Händelser under året och pågående utveckling 
Förbundet har i och med anslutningen av Alingsås Vårgårda Räddnings-
tjänst-förbund till RSG:s ledningscentral, taget första steget i riktningen mot 
gränslös räddningstjänst. Förberedelsearbetet har pågått under hela 2017. 
GR:s övriga räddningstjänster ansluts under 2018. Av den pågående statliga 
räddningstjänst-utredningen framgår en tydlig förväntan på samverkan 
mellan räddningstjänster.  
 
Samverkan mellan myndigheter avseende terror och pågående dödligt våld 
är en fortsatt angelägen fråga och RSG har tillsammans med Storstockholms 
Brandför-svar återigen tillskrivit Justitiedepartement om behovet av sam-
verkansformer och övning. Inför EU-toppmötet i oktober genomfördes öv-
ningar med ett sådant scenario, tillsammans med ambulans och med in-
struktörer från polisen.  
 
Analyserna av insatstider som genomfördes 2016 har kompletterats under 
2017. Nya tidsrelaterade mål för räddningsinsatser kommer att utvecklas, 
efter att principer för optimering först fastställs, som exempelvis hur likvär-
digt skydd och effektiva räddningsinsatser enligt LSO ska beaktas.  
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forts. § 14 
 
Under sommaren och i samband med EU-toppmötet tillämpades anpass-
ning av numerären inom utryckningsverksamheten beroende på förekoms-
ten av planerade evenemang och efter en daglig bedömning av risk-och 
hotbilden. Detta arbetssätt kommer att tillämpas fortlöpande under året.  
 
Väsentliga projekt som pågått och frågor som hanterats under 2017 besk-
rivs i årsredovisningen, exempelvis farlig verksamhet, flexibla enheter, nytt 
avtal med SU avseende hjärtstoppslarm, problematiken med utrymning av 
flerfamiljshus med hjälp av gårdshävaren, utredning om automatlarmsverk-
samheten, övnings-anläggningen Färjenäs samt frågor i anslutning till ar-
betsmiljö och miljö.  
 
God ekonomisk hushållning 
Med ett positivt resultat på 9,8 mkr uppnås förbundets finansiella mål 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 me-
del används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning.  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Årsredovisningen för 2017 godkänns. 
 

• 4,0 miljoner kronor av ackumulerat överskott överförs till 2018. 
 

• Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 
 
----------- 
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Fs § 15 

 
Dnr 0034/17 

Expedieras till: 

Förbundets revisorer 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2017 

HANDLING 

Rapport: Grundläggande granskning 2017. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänst-
förbundet Storgöteborg genomfört en grundläggande granskning av för-
bundets verksamhet 2017. Syftet med den grundläggande granskningen har 
varit att bedöma om förbundsstyrelsen övergripande har säkerställt tillräck-
lig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Inom ramen för 
granskningen har EY även följt upp de rekommendationer som avlämnats i 
den granskning av IT-säkerhet som revisorerna genomförde under 2015. 

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 2018. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att återkomma till styrel-
sen senast 15 juni med åtgärdsförslag utifrån revisorernas rekommendat-
ioner.  

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av revisionsrapporten. 

---------- 
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Fs § 16 

 

Dnr 0581/17 

 Budget 2019 och plan 2020–2021 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens underlag för budgethemställan daterat den 5 mars 
2018. 

ÄRENDET 

Dokumentet beskriver främst angelägna frågor och behov ur de förebyg-
gande och operativa perspektiven. Den mer fullständiga bilden av RSG:s 
samlade verksamhet redovisas senare i den sedvanliga budgethandlingen.  
 
Förbundet har vid det årliga budgetsamrådet med medlemskommunerna 
(det medlemssamråd/ägarmöte som brukar äga rum under mars månad), 
under de senaste tio åren endast erhållit medel för löneuppräkning och 
prisuppräkning för övriga verksamhetskostnader som exempelvis drivme-
del, fastighetskostnader, arbetskläder, materiel samt för entreprenad- och 
konsultkostnader.  
 
Genom beskrivningen i hemställan och analys av det läge räddningstjänst-
förbundet befinner sig i avseende samhällsutvecklingen och medlemskom-
munernas tillväxt, understryks behovet av budgettillskott förutom sedvan-
lig uppräkning av medlemsavgiften för att täcka löne- och kostnadsök-
ningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår inför 2019 en uppräkning av medlemsavgiften 
avseende räddningstjänstverksamheten med 3,0 % samt därutöver ett yt-
terligare tillskott med 10 mkr varaktigt.  

 
Räddningstjänst ingår i varje kommuns åtaganden och förbundets verksam-
het tillhör medlemskommunerna på samma sätt som övriga förvaltningar. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Underlag för budgethemställan och 
överlämnar hemställan till medlemssamrådet. 
 
----------- 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2018-03-08 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

  

Fs § 17 

 

Dnr 0075/18 

 
 

Mål i likabehandlingsplanen 2018  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2018. 

ÄRENDET 

RSG har under hösten 2017 arbetat fram en likabehandlingsplan för 
2018. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen innehåller planen 6 mål 
samt planerad strategi för att motverka diskriminering samt främja för-
bundets arbete med jämställdhet och likabehandling. Förbundsstyrelsen 
ska behandla målen i planen. 
 
Lagen kräver att aktiva åtgärder ska dokumenteras och likabehandlings-
planen är en del av RSG:s dokumentation.  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antar mål i Likabehandlingsplan 2018 enligt föreliggande 
förslag. 
 
----------- 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 18  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 18. 

HANDLING 

2018-02-08 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 anmälan av förelägganden och förbud. 

2018-02-15 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 anmälan av förelägganden och förbud. 

2018-02-15 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

 

2018-02-27 Beslut fattade av förbundsdirektören. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
 

----------- 
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 Fs § 19  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-03-07.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 
 

----------- 
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 Fs § 20 Dnr 0619/17 

 
 

Årsuppföljning 2017 – kommunernas uppgifter enligt LSO 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på Länsstyrelsens och MSB:s års-
uppföljning 2017. 

ÄRENDET 

Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
genomför varje år en uppföljning av kommunens uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor, LSO, (2003:778). Syftet med uppföljningen är att skapa 
en grund för länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en regional och nationell 
bild över kommunernas verksamhet inom området skydd mot olyckor 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

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

Fs § 21 

 

 

 Information om dataskyddsförordningen 

Förbundssekreterare Sigrun Hreidarsdottir informerar om dataskyddsför-
ordningen (DSF).  

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskydds-
förordningen. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL). Data-
skyddsförordningen börjar gälla som svensk lag den 25 maj 2018 och till 
dess ska all behandling av personuppgifter vara anpassad till de nya reg-
lerna. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
 
----------- 
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Information 

Fs § 22 

 

 Information om yttranden avseende gårdshävaren och liststegen 

Förbundsjurist Marie Caldenby och brandinspektör Marcus Örnroth infor-
merar om: 
  

• yttrande över överklagat beslut om föreläggande avseende utrymning 
från flerbostadshus (gårdshävaren) som prövas hos länsstyrelsen. 

• yttrande över överklagat beslut om föreläggande avseende skäligt 
brandskydd (liststegen) som prövas i kammarrätten. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

----------- 
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Fs § 23 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Det pågår förhandlingar med Stena Oil avseende Färjenäs. 
 

- På förbundsstyrelsens sammanträde den 19 april 2018 kommer frågan 
upp om Lundby brandstation. Här vill RSG få ett uppdrag om att utreda 
ombyggnad alternativt nybyggnad. 

 
- RSG besöker nu kommunstyrelserna i respektive medlemskommun uti-

från att RSG är kommunens räddningstjänst för att bland annat disku-
tera:  
Vad har hänt i kommunen ex trafikolyckor och anlagda bränder, sam-
hällsutvecklingen, krisberedskap och utbildningskoncept från RSG. 

 
- Konferensen Brand 2018 är den 22–24 maj 2018 i Göteborg. RSG före-

slår att styrelsen utser 4 personer att delta. Anmälan görs till förbunds-
sekreteraren. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

----------- 

 


