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 Henrik Munck ( - ) 
 Theres Börjesson (M) 
 Gustaf Josefsson (M) 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Per Ödman (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
  
  
Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (C) ersättare för Jan Trönsdal (M) 
 Eva Borg (S) ersättare för Lillemor Rånevik (S) 
  
Närvarande ersättare Kristina Bergman-Alme (L) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Kajsa Blank Nordmark (S) 
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör   

 Anders Ekberg, räddningschef  

 Lena Magnusson, förbundssekreterare  

 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Eva-Marie Wiik, verksamhetsplanerare  
 Sara Fischer, säkerhetsstrateg  
Personalrepresentanter -  
   

Justering  
  
Justeringsdag 2018-06-07  
  
Justerare Ingrid Andreae och Per Ödman  
  
Justerade paragrafer §§ 38, 41–48 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Lena Magnusson 

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-31 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-06-08   Datum för anslags nedtagande 2018-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Lena Magnusson 
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Fs § 38 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 
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 Fs § 41 Dnr 0622/16 

 
 

 

 

Samarbetsavtal med SOS Alarm Sverige AB 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2018. 

ÄRENDET 

SOS Alarm Sverige AB, nedan kallat SOS Alarm, har uppdraget från staten 
att ta emot och behandla eller vidarekoppla larm som förmedlas via larm-
numret 112. SOS Alarm genomför på uppdrag av förbundet en räddningsin-
tervju med den hjälpsökande samtidigt som förbundets larmoperatörer 
medlyssnar på telefonsamtalet och vidtar nödvändiga larm- och ledningsin-
satser i bakgrunden. 
 
Det föregående avtalet mellan förbundet och SOS Alarm från 1996, upp-
hörde att gälla den 1 januari 2017. Avsikten var att teckna ett nytt avtal 
där förutom räddningsintervjun också samarbete beträffande hante-
ringen av automatiska brandlarmsavtal skulle ingå. Det tidigare avtalet 
från 1996 har förlängts sedan 1 januari 2017. 
 
Förbundsstyrelsen uppdrog i § 88/2016 åt direktören att ”utarbeta ett nytt 
räddningstjänstavtal med SOS Alarm AB som överensstämmer med förbun-
dets strategiska inriktning”. Styrelsen uppdrog vidare i § 103/2016 åt direk-
tören att teckna avtalet. 
 
Det nya avtalet som föreslås gälla tidigast från den 1 juli 2018 innehåller 
samma uppdrag till SOS Alarm som tidigare vilket innebär att samarbetet 
fortsätter enligt samma principer. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner samarbetsavtal mellan Räddnings- 
tjänsten Storgöteborg och SOS Alarm Sverige AB enligt föreliggande  
förslag. 

• Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att underteckna 
avtalet. 

_____ 
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 Fs § 42 Dnr 0209/18 

 
 

 

 

Säkerhetspolicy och politisk riktlinje för säkerhet 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2018. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har upprättat en policy samt politisk 
riktlinje för säkerhet.  
 
Säkerhet definieras som ett tillstånd där hot och risker för individen och or-
ganisationen är kända och hanterade till en accepterad nivå. Begreppet in-
tern säkerhet omfattar personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäker-
het samt intern krisberedskap och säkerhetsskydd.  
 
RSG har ett uppdrag som en del av medlemskommunernas samhällsviktiga 
verksamhet. Förbundet behöver därmed vara adaptiv för att kunna möta 
samhällets förändrade hotbild med bibehållen robusthet och förmåga. Det 
interna säkerhetsarbetet ska bidra till att upprätthålla den förmågan genom 
att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas utifrån ekonomi, kontinuitet och 
skyddsvärde.  
 
RSG:s säkerhetspolicy visar viljan och avsikten med det interna säkerhetsar-
betet inom förbundet medan den riktlinjen konkretiserar policyn. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BEHANDLING 

Ingrid Andreae (S) yrkar att begreppet politisk riktlinje byts ut mot förbunds-
styrelsens riktlinje och att förbundsstyrelsen godkänner säkerhetspolicyn 
och riktlinjen enligt föreliggande förslag. 

Efter ställd proposition på ovanstående yrkande finner ordföranden att för-
bundsstyrelsens beslutat bifalla yrkandet. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner Säkerhetspolicy och Förbundsstyrelsens 
riktlinje för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och överlämnar poli-
cyn och riktlinjen till förbundsfullmäktige för antagande. 
_____ 
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Fs § 43 

 
Dnr 0161/18 

Expedieras till: 

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

 

Delårsbokslut per 31 mars 2018, ekonomisk uppföljningsrapport  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2018. 

ÄRENDET 

Resultatet till och med mars 2018 uppgår till 8,9 mkr mot  
periodens budgeterade resultat på 3,4 mkr. Prognosen visar ett årsresul-
tat på 1,3 mkr. Då budgeten för 2018 är underbalanserad med 4,0 mkr, 
för att täcka förväntat underskott avseende verksamheten med brand-
skyddskontroller, blir därmed det prognostiserade årsresultatet 5,3 mkr 
bättre än budget. Det är också ett något högre resultat än årsprognosen 
per februari, där avvikelsen mot budget uppgick till 3,7 mkr.  
 
I årsprognosen per mars noteras underskott för utbildningsintäkter för 
bland annat externt såld utbildning samt för tillsynsavgifter enligt LSO, då 
färre tillsyner utförs. Prognosen visar fortsatt överskott för personalkostna-
der som beror på vakanta tjänster delvis kopplade till rekryteringssvårig-
heter och uttag av föräldraledigheter. Dock kompenseras visst personal-
bortfall med inhyrd personal som tillsammans med andra pågående konsul-
tinsatser medför underskott för entreprenad- och konsultkostnader. Övriga 
verksamhetskostnader följer budget. För avskrivningskostnaderna redovisas 
överskott. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per 31 mars 
2018. 

• Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporten till medlems-
kommunerna.  

_____ 
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Fs § 44 

 

Dnr 0034/17 

Expedieras till: 

Revisorerna 
 

Svar på frågeställningar från revisorernas grundläggande granskning 2017 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2018. 

ÄRENDET 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom RSG genom-
fört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet 2017. Inom 
ramen för granskningen har revisionen lämnat följande rekommendat-
ioner till förbundsstyrelsen: 

• Vidareutveckla målstyrningsarbetet genom att säkerställa att alla in-
riktningar i verksamhetsplanen bryts ner i mätbara mål samt att alla 
mätbara mål följs upp systematiskt i delårs- och årsredovisning. 

• Säkerställa att tillsyner genomförs i enlighet med beslutade mål och 
beslutad tillsynsplan. 

• Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen i 
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

• Säkerställa att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
fastställs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

• Säkerställa att samtliga rekommendationer som kvarstår avseende 
förbundets IT-säkerhetsarbete hanteras. 
 

Förbundsstyrelsen uppdrog i § 15/2018 åt förbundsdirektören att åter-
komma till styrelsen senast 15 juni 2018 med åtgärdsförslag utifrån reviso-
rernas rekommendationer.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer 
att vidtas med anledning av rekommendationer i den grundläggande 
granskningen. 

• Svaret skickas till revisorerna. 
_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 45  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 45. 

HANDLING 

2018-05-04 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 anmälan av förelägganden och förbud. 

2018-05-04 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2018-05-17 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut enligt 
 LSO 
2018-02-28 Beslut fattade av förbundsdirektören. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 
_____ 
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 Fs § 46  

 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-05-29.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 
_____ 
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 Information  

Fs § 47 

 

 Information med anledning av krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni 2018 

Krisberedskapsveckan är en årlig aktivitet som ska öka kunskapen om hur 
människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd 
beredskap, ytterst krig. Veckan är den 28 maj – 3 juni 2018. 

Räddningstjänsten Storgöteborg deltar tillsammans med medlemskommu-
nerna. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
_____ 
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 Fs § 48 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

• I medlemskommunerna är det eldningsförbud på grund av värmen och 
torkan. Det görs insatser från RSG för att minska risken för bränder. 

• Tekniska avdelningen har bekymmer och har därför sedan en tid ett 
förstärkt ledningsstöd för att få en bättre bild av verksamheten.  

• RSG har genomfört en IT-översyn som kommer att föranleda ett antal 
åtgärder för att förbättra verksamheten. 

• Domen från Kammarrätten angående liststegen är överklagad till 
Högsta Förvaltningsdomstolen. Besked om prövningstillstånd kan ta 4–
6 månader. 

• RSG kommer att se över möjligheten att använda drönare i verksam-
heten. Det pågår ett samarbete med bland annat Chalmers. 

• Europride genomförs i Göteborg under kulturkalaset den 14–19 au-
gusti 2018. RSG och MSB medverkar. Paraden är lördagen den 18 au-
gusti. 

• SACO har i en skrivelse redovisat arbetssituationen inom Myndighets-
avdelningen. RSG kommer att omfördela ärenden för att klara hand-
läggningstider för bland annat planärenden i medlemskommunerna. 

• Personalsituationen inför sommaren 2018 är löst på ett tillfredsstäl-
lande sätt genom nedanstående åtgärder.  
Placera personal från dagtidsstyrkan Gårda på skiften under perioden 
juni-augusti.  
Ekonomisk kompensation till de medarbetare som kan senarelägga sin 
semester till efter ordinarie semesterperiod.  
Timanställd personal tas in under sommaren och deltidsanställda 
brandmän kommer att gå in på heltidstjänster. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
_____ 

 


