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Fs § 24 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 
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 Fs § 27 Dnr 0094/18 

Expedieras till: 

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

 

 

Ekonomisk lägesrapport per februari 2018 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2018. 

ÄRENDET 

Årets uppföljningsrapporter 
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex uppföljningsrapporter 
varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårsbok-
slut lämnas per mars och augusti och sista rapporten utgörs av årsredovis-
ning med förvaltningsberättelse.  
 
Resultat och prognos per februari 2017 
Resultaträkningen för perioden januari-februari visar ett överskott på  
6,3 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas ett sammantaget över-
skott på 3,8 mkr. För året som helhet förväntas ett underskott på 0,3 mkr. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per februari 2018 godkänns av förbundsstyrelsen och över-
sänds till medlemskommunerna. 
 
----------- 
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Fs § 28 

 
Dnr 0161/18 

 

 

Information om delårsbokslut per mars 2018  

ÄRENDET 

Lena Simenius-Peters informerar om delårsbokslutet per mars 2018.  Resul-
tatet till och med mars uppgår till 8,9 mkr mot periodens budgeterade  
resultat på 3,4 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på 1,3 mkr. Då budgeten 
för 2018 är underbalanserad med 4,0 mkr, för att täcka förväntat under-
skott avseende verksamheten med brandskyddskontroller, blir därmed det 
prognostiserade årsresultatet 5,3 mkr bättre än budget. Det är också ett nå-
got högre resultat än årsprognosen per februari, där avvikelsen mot budget 
uppgick till 3,7 mkr. 
  
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen noterar informationen och att ärendet behandlas på 
sammanträdet den 31 maj 2018.  

 
---------- 
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Fs § 29 

 

Dnr 0581/17 

 Budget 2019 och plan 2020–2021 för Räddningstjänstförbundet  
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2018. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfat-
tar operativ räddningstjänst och förbyggande insatser mot brand.   
 
Förbundets strategiska inriktningar 
Ett flertal nya risker håller på att byggas in i samhället. Förbundet har idag 
förmåga att komma till undsättning vid ett antal olika typer av olyckor och 
händelser. Förberedelser måste nu påbörjas inför att hantera ett antal nya 
olyckstyper som exempelvis: 
 
- olycka/brand i tunnel, under mark eller vid långa inträngningsvägar, 
- brand i mycket höga hus och komplexa byggnader samt 
- pågående dödlig våld/terror. 

 
Det är en strategisk utmaning att koordinera förbundets nuvarande och till-
kommande förmågor avseende exempelvis planering, metoder, utbildning, 
rutiner och materiel. Det kommer att krävas personella resurser för att på-
börja detta arbete. Förbundet klarar inte av att hantera det stora remissinflö-
det avseende plan- och bygglovsärenden, vilket hindrar medlemskommuner-
nas expansion. Det behövs fler handläggare för remisshantering, tillsyn och 
andra myndighetsåtgärder. 
 
Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Vid medlemssamrådet den 28 mars 2018 beslutades om uppräkning av med-
lems-avgifterna med 2 % till 2019 års nivå. Medlemssamrådet beslutade 
också att förbundet 2019 ska sikta mot ett nollresultat men får använda eget 
kapital för strategiska satsningar.  
 
Budget och uppföljning 
Förbundet upprättar genom föreliggande dokument budget för 2019 samt 
plan för 2020 och 2021. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen 
och fastställs av fullmäktige den 27 november 2018.  
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forts § 29 
 
Taxor 
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för till-
syn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brand-
skyddskontroll enligt LSO. 
 
Samverkan 
Information om budget gavs i förbundsrådet den 5 april 2018. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2019 och plan 
2020–2021. 

• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i 2019 
års budget. 

• Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2019 och plan 
2020–2021 till förbundsfullmäktige för fastställande.  

 
----------- 
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Fs § 30 

 

Dnr 0581/17 

 
 

Förslag till budget för revisionen 2019 

HANDLING 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av RSG 
2019. 

ÄRENDET 

Förbundets förtroendevalda revisorer har överlämnat ett budgetunderlag 
till förbundsfullmäktiges presidium för beredning. Förbundsfullmäktiges 
presidium har berett ärendet och översänder förslaget till förbundsstyrel-
sen för kännedom. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas till protokollet. 
 
----------- 
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Fs § 31 

 

Dnr 0152/18 

 
 

Uppdrag att utreda ombyggnad alternativt nybyggnad av Lundby brand-
station 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2018. 

ÄRENDET 

Lundby brandstation byggdes 1937 och har byggts till 1945 och 1968. RSG 
hyr brandstationen av Göteborgs stad. Stationen är inte anpassad till da-
gens behov och krav som t ex Ren arbetsplats och En arbetsplats för alla. 
Behovet av en modernisering till 2018 års tekniska och miljömässiga krav är 
därför angeläget. Alternativet till att rusta upp lokalerna skulle vara att 
bygga en ny station. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda konsekvenser 
och kostnader för nedanstående alternativ. 
 
1. Total ombyggnad av Lundby brandstation 

2. Partiell ombyggnad av Lundby brandstation 

3. Nybyggnation av en brandstation på befintlig plats eller annan plats 

 
Styrelsen noterar att förbundsdirektören ska redovisa en avstämning på 
sammanträdet den 11 oktober 2018. 
 
----------- 
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Fs § 32 

 

Dnr 0150/18 

 
 

Inköp av licenser för Server och Office 365 enligt avtal för perioden  
2018-05-01 – 2021-04-30 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2018. 

ÄRENDET 

Förbundet avser att förlänga licenser med ny leverantör för MS Server och 
Office 365 när den nuvarande avtalsperioden löper ut 2018-04-30. Kostna-
den per år uppgår till cirka 2 200 tkr, vilket innebär en summa för avtalspe-
rioden på 6 600 tkr som överstiger förbundsdirektörens delegerade belopp. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar om inköp av licenser till en sammanlagd kost-
nad av 6 600 tkr för perioden 2018-05-01 till 2021-04-30 enligt avtal som 
upphandlats av Göteborgs Stad.  
 
----------- 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 33  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 33. 

HANDLING 

2018-03-23 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 anmälan av förelägganden och förbud. 

2018-03-23 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
 

----------- 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2018-04-19 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 Fs § 34  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-04-18.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 
 

----------- 
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 Fs § 35 Dnr 0004/18 

 
 

Årsuppföljning 2017 – kommunernas uppgifter enligt LBE 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på MSB:s årsuppföljning, daterad  
26 februari 2018. 

ÄRENDET 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommer årligen följa 
upp kommunernas verksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE). Syftet med uppföljningen är att den ska bidra till 
att ge en nationell bild över efterlevnaden av LBE.  

BESLUT 

Årsuppföljningen antecknas. 

----------- 
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 Fs § 36 Dnr 0052/18 

 Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksam-
het och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 

RSG har yttrat sig över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljus-
verksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2).  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Yttrandet antecknas. 
 
----------- 
 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2018-04-19 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Information  

Fs § 37 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

• Inför sommaren kommer det att vara brist på personal på stationerna 
vilket får konsekvenser för verksamheten. Bristen beror på att RSG inte 
kunnat anställa vikarier i den omfattning som behövs. För att lösa be-
manningen kommer RSG att vidta nedanstående åtgärder. 
 

- Placera personal från dagtidsstyrkan Gårda på skiften under peri-
oden juni-augusti.  

- Ekonomisk kompensation till de medarbetare som kan senarelägga 
sin semester till efter ordinarie semesterperiod.  

- Arbetsgivaren föreslår att också timanställd personal tas in under 
sommaren och att deltidsanställda brandmän kommer att gå in på 
heltidstjänster. 

 

Diskussioner pågår med de fackliga organisationerna och länsstyrelsen 
kommer att få information. 
3 

• RSG har historiskt varit försiktiga med att anställa brandmän men kom-
mer att göra det nu utifrån ett behov. RSG riskerar en viss överanställ-
ning men som över tid kommer att ingå i den ordinarie bemanningen.  
 

• Business region Göteborg (BRG) genomför en enkät som vänder sig till 
företagare som kommer i kontakt med kommunala myndigheter. RSG 
ingår i enkäten och får positiva omdömen för myndighetshanteringen 
och bemötande. 
 

• RSG har ett avtal med SU avseende IVPA. Antalet hjärtstoppslarm har 
ökat och RSG kommer tillsammans med berörda att analysera orsaken 
till ökningen. Arbetet med ett avtal med SÄS pågår. RSG kommer att 
träffa Region Halland tillsammans med räddningstjänsten i Halland i 
slutet av maj för att diskutera ett avtal. Det kan vara svårt eftersom det 
är en annan region. 
 

• Räddsam VG genomför den 3 maj 2018 en ledningskonferens med te-
mat samverkan. Styrelsen har möjlighet att delta. 
 

• Brand 2018 är i Göteborg den 22–24 maj 2018. 20 april är sista anmäl-
ningsdag och det är fem som deltar från styrelsen. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

 


