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         Sammanträdesdatum 

   

                        2018-09-27 

Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 27 september 2018, kl. 15.30 –16.05, Gårda Brandstation, Göteborg 

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Theres Börjesson (M) § 64 
 Gustaf Josefson (M) 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Per Ödman (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Henrik Munck ( - ), 
 Ingemar Johansson (C) ersättare för Theres Börjesson (M) §§ 57-63 
 Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) 
  
Närvarande ersättare Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsutvecklare 

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Henrik Nörholt, förbundsstrateg 

 Lena Simenius-Peters, ekonomichef Peter Backenfall, förbundsstabschef 
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Jeanette Karlström, kommunikationschef  
   
Personalrepresentanter -  
   

Justering  
  
Justeringsdag 2018-10-01 
  
Justerare Ingrid Andreae och Per Ödman  
  
Justerade paragrafer §§ 57-64 
  

Underskrifter  

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

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-10-01   Datum för anslags nedtagande 2018-10-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 

Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 57 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 

 

 

 

 

 

 

Fs § 58 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

----------- 
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 Fs § 59 Dnr 0397/18 

 
 

 

 

Förslag till finanspolicy för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 augusti 2018. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, ska enligt kommunallagen 
uppfylla vissa krav vid den ekonomiska förvaltningen. Den finansiella verk-
samheten vid förbundet är omfattande till sin storlek men med en ytterst 
förenklad hantering vilket framgår av finanspolicyn. De ekonomiska medel 
som innehas av förbundet utgörs till största delen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser och finanspolicyn inkluderar hanteringen av dessa. 
Förbundets medel placeras i medlemskommunernas interna koncernban-
ker. Förbundet upptar inte några lån. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslag till finanspolicy i enlighet med bilaga 
till tjänsteutlåtandet.  

Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till finanspolicy till förbundsfullmäk-
tige för fastställande. 

 

----------- 
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 Fs § 60 Dnr 0161/18 

 
 

 

 

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2018 med uppföljningsrapporter om-
fattande ekonomi, personal och verksamhet 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2018. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. 

Resultatet uppgår till 6,8 mkr mot budgeterade -4,0 mkr. Prognosen visar 
ett årsresultat på 2,5 mkr. Budgeten är underbalanserad med -4,0 mkr vil-
ket innebär ett prognostiserat överskott med 6,5 mkr jämfört med den un-
derbalanserade budgeten. 

Årets budget har underbalanserats med -4,0 mkr med syfte att fortsätta 
uppbyggnaden av brandskyddskontrollverksamheten. Enheten håller tillde-
lad budget och förväntas göra så även för helåret. 

Resultatöverskottet består främst av lägre personalkostnader på grund av 
vakanta tjänster. Intäkter har även genererats vid försäljning av äldre an-
läggningstillgångar. Vidare har vakanser och uppskjutna rekryteringar haft 
påverkan på aktiviteter som i större omfattning genomförs under andra 
halvåret och som då blir en något mer kostnadsintensiv period i det avseen-
det. 

Sommarens situation med extrem torka har inneburit att förbundet med 
personal, fordon och utrustning har stöttat andra räddningstjänster i släck-
ningsarbetet. Kostnaden för detta uppgår till ca 2 mkr och motsvarande be-
lopp har reserverats som en intäkt i väntan på ersättning från MSB och be-
rörda räddningstjänster.  

RSG har ansträngt sina resurser för att upprätthålla beredskapen som dess-
utom utökats avseende skogsbrandsbekämpning. Kostnaderna för egen 
höjd beredskap uppgår till 2 mkr.  

Sammanfattningsvis redovisas ett positivt resultat per augusti och progno-
sen pekar på ett överskott för året. Därmed uppfylls de ekonomiska målen. 
Prognosen per augusti visar ett resultat som, trots ökade kostnader enligt 
ovanstående, är på samma nivå som prognosen per maj, och detta beror på 
den bestående vakanssituationen. Med hänsyn tagen till den inom flera ka-
tegorier svåra situationen avseende rekrytering, görs bedömningen att för-
bundet till övervägande delen uppfyller även verksamhetsmålen. Samman-
taget görs bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. 
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Forts. Fs § 60 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna för delårsbokslu-

tet per augusti 2018. 
 
Förbundsstyrelsen överlämnar uppföljningsrapporterna till förbundsfull-
mäktige för fastställande. 
 

 
----------- 
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 Fs § 61 Dnr 0587/16 

 
 

 

 

 

Färjenäs – upphörande av hyresavtal 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2018. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, är i stort behov av att ut-
veckla utbildnings- och övningsverksamheten för att möta de kommande 
kraven från samhället och invånarna vid händelser. Det innebär att kunna 
hantera exempelvis nya byggnadskonstruktioner, ny infrastruktur, tekniska 
innovationer samt situationer med terror, hot och våld.  

RSG äger utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs, belägen på olje-
kontaminerad mark på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Färjenäs be-
döms omfatta tillräckligt med markyta och motsvara de övriga förutsätt-
ningar som medför att RSG:s behov av övningsanläggning kan tillgodoses 
för överskådlig tid. 

För att RSG fritt ska kunna förfoga över hela fastighetens yta måste hyres-
förhållandet med nuvarande hyresgäst Stena Oil AB upphöra. En överens-
kommelse om avflyttning kommer att tecknas mellan RSG och hyresgästen.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslag att fastigheten Göteborg Färjestaden 
20:5 i sin helhet tas i anspråk för att fortsatt utgöra Räddningstjänstförbun-
det Storgöteborgs utbildnings- och övningsanläggning samt att hyresavtalet 
mellan Stena Oil AB och Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upphör. 

Förbundsstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse mellan Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg och Stena Oil AB avseende ekonomisk 
ersättning till Stena Oil AB och tidpunkt för avflyttning.  

Förbundsstyrelsen överlämnar ovanstående två förslag till förbundsfullmäk-
tige för fastställande.  

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektör Lars Klevensparr att under-
teckna överenskommelsen med Stena Oil AB. 

 

 
----------- 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 62  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 62. 

HANDLING 

2018-09-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2018-09-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förelägganden och förbud i samband med  
 brandskyddskontroll av eldstäder, skorstenar mm 

2018-09-19 Beslut fattade av förbundsdirektören. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

 
----------- 
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 Fs § 63  

 Redovisning av inkomna, upprättade samt utgående skrivelser sedan  
föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående  
sammanträde daterad 2018-09-19.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

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

Fs § 64 

 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

• SOS Alarm AB är i behov av ytterligare lokalyta än vad de har idag. Det 
är svårt att tillgodose SOS Alarms behov vilket kan innebära att SOS 
Alarm beslutar om att säga upp nuvarande hyresavtal med RSG och 
flytta från Gårda. 

• Länsstyrelsen kommer att utöva tillsyn på RSG under december  
månad. 

• MSB har fått regeringens uppdrag att se över hur svensk räddnings-
tjänst kan bli bättre inför sommaren 2019. 

• RSG kommer att göra satsningar på delvis nya kompetenser. Det är ett 
steg på vägen för RSG, mot att bli en mer modern organisation. Fokus 
är på den operativa sidan men förstärkning kommer även att göras på 
den administrativa sidan. 

• RSG har uppvaktat medlemskommunerna ett flertal gånger om att RSG 
kan erbjuda kommunerna en utbildning i brandskydd och i det syste-
matiska brandskyddsarbetet. Förbundsdirektören återkommer i frågan 
på nästa styrelsesammanträde. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

 


