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Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 8 november 2018, kl. 15.30 –16.40, Gårda Brandstation, Göteborg 

  

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

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  E-M Wiik Hultén, verksamhetsutv. §§ 65-68 

 Anders Ekberg, räddningschef Robert Engström, enhetschef §§ 65-68 

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare  

 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Jeanette Karlström, kommunikationschef  
   
Personalrepresentanter -  
   

Justering  
  
Justeringsdag 2018-11- 
  
Justerare Ingrid Andreae och Per Ödman  
  
Justerade paragrafer §§ 65-75 
  

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 2018-11-08 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-11-   Datum för anslags nedtagande 2018-12-xx 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 

Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 65 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

Fs § 66 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

----------- 
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 Fs § 67 Dnr 0451/18 

 
 

 

 

Verksamhetsplan 2019 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2018. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat en verksam-
hetsplan för 2019. Verksamhetsplanen innehåller inriktningsmål för verk-
samheten och aktiviteter, vad gäller såväl RSG:s kärnverksamhet som stra-
tegiska utvecklingsområden och projekt. Verksamhetsplanen för 2019  
bygger på och är en uppdatering av verksamhetsplanen för 2018.  

RSG har för 2019 valt att lyfta fram fyra områden att särskilt prioritera. 
Dessa är brandskydd i bostad, likabehandling och jämställdhet, kompetens-
försörjning samt gränslös räddningstjänst.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
verksamhetsplan för 2019 och överlämnar densamma till förbundsfullmäk-
tige för antagande. 

 

 

----------- 
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 Fs § 68 Dnr 0152/18 

 
 

 

 

Lundby brandstation 

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. 

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 april 2018 § 31 att uppdra åt förbunds-
direktören att utreda konsekvenser och kostnader enligt följande: 

1. Total ombyggnad av Lundby brandstation 

2. Partiell ombyggnad av Lundby brandstation 

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

Robert Engström enhetschef lämnar information utifrån ovanstående  
punkter. Förbundet återkommer till förbundsstyrelsens sammanträde den  
6 december med beslutsunderlag avseende fortsatt hantering av frågan.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till protokollet. 
 

 
----------- 
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 Fs § 69 Dnr 0364/18 

 
 

 

 

Investering av en hävare/arbetsplattform 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2018. 

ÄRENDET 

Enligt gällande delegationsordning beslutar förbundsstyrelsen om investe-
ringar för vilka kostnaden överstiger 4 miljoner kronor.  

Den föreslagna ersättningsinvesteringen av ett fordon av typen hävare/ar-
betsplattform finns upptagen i investeringsplanen för 2019. Kostnaden be-
räknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor. 

Underlag för upphandling och kravspecifikation framställs under 2018. Be-
ställning av hävaren beräknas ske under 2019 för leverans av fordonet un-
der 2019. 

Hävaren kommer att placeras på heltidsstationen Frölunda och ska primärt 
användas som utryckningsfordon. Hävaren ersätter en befintlig hävare. Det 
ersatta fordonet kommer att avyttras. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att genomföra en  
ersättningsinvestering av ett fordon av typen hävare, till en kostnad av cirka 
7 miljoner kronor. 

 

 
----------- 
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 Fs § 70 Dnr 0513/18 

 
 

 

 

Sammanträdesdagar 2019 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2018. 

ÄRENDET 

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för förbunds-
styrelsen och förbundsfullmäktige år 2019. 

Räddningstjänstförbundet föreslår en mötesstruktur för 2019 enligt nedan: 

Förbundsstyrelsens sammanträden föreslås äga rum på tisdagar med un-
dantag för sammanträdet 5 september och börja klockan 15:30. Planerings-
konferens föreslås äga rum 2-3 maj, lunch-lunch. 

Då det är förbundsstyrelsen, vilken är vald för innevarande mandatperiod, 
som fattar beslut om sammanträdestiderna 2019 finns det möjlighet för 
den förbundsstyrelse som tillträder 2019 att ändra mötesstrukturen för de 
fall styrelsen så önskar. 

Enligt 5 kap. 12 § kommunallagen bestämmer fullmäktige när ordinarie 
sammanträden ska hållas. Av fullmäktiges arbetsordning framgår att beslut 
om sammanträdestider för nästkommande år fattas av förbundsfullmäktige 
senast i december månad. 

Förbundsfullmäktige sammanträden föreslås äga rum på torsdagar med un-
dantag för sammanträdet 18 juni. Fullmäktiges sammanträden börjar  
kl 18.00 och hålls i regel på Gårda brandstation. Mötet den 18 juni hålls i 
anslutning till GR:s förbundsfullmäktigesammanträde på Ullevi. 

Förslaget har stämts av mot de sammanträdestider för medlemskommu-
nernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Förslaget har också 
stämts av mot de sammanträdestider som är fastställda för Göteborgsreg-
ionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionens fullmäktige och  
Region Hallands fullmäktige. I förslaget har även beaktats de tider som  
skolorna har förlagt sportlov (v. 7), påsklov (v. 16) och höstlov (v. 44) under 
2019. 
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§ 70 forts. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förbundets förslag till sammanträdesdagar 
för förbundsstyrelsen 2019: 

19 februari, 19 mars, 2-3 maj (planeringskonferens), 4 juni,  
5 september, 3 oktober, 5 november och 3 december. 

 
Ärendet tas åter upp på sammanträdet den 19 februari 2019 för  
fastställande av förbundsstyrelsen 2019-2022. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträ-
desdagar för förbundsfullmäktiges sammanträden 2019: 

21 mars, 18 juni och 28 november. 
 

 
----------- 
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 Fs § 71 Dnr 0514/18 

 
 

 

 

Revisionsrapport: Granskning av efterlevnaden till lagen om skydd 
mot olyckor 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2018. 

ÄRENDET 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg har PwC granskat förbundets efterlevnad av 
LSO med fokus på förebyggande verksamhet. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundet bedriver ända-
målsenlig tillsynsverksamhet i enlighet med lagstiftningen (LSO). Gransk-
ningen har även syftat till att bedöma om verksamheten avseende  
sotning/brandskyddskontroll genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till för-
bundsstyrelsens sammanträde i mars 2019 med åtgärdsförslag utifrån revis-
ionens rekommendationer. 

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av rapporten till protokollet. 

 

 
----------- 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 72  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 
2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 72. 

HANDLING 

2018-10-16 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
medgivande till egensotning samt annan utförare. 

2018-10-16 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om 
 förelägganden och förbud i samband med  
 brandskyddskontroll av eldstäder, skorstenar mm 

2018-10-30 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om  
 förelägganden och förbud (LSO och LBE). 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

 
----------- 
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 Fs § 73  

 Redovisning av inkomna, upprättade samt utgående skrivelser sedan  
föregående sammanträde  

Förteckning över urval av inkomna samt utgående skrivelser sedan  
föregående sammanträde daterad 2018-10-30.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

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

Fs § 74 

 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

• Räddningstjänsterna inom Västra Götalandsregionen (Räddsam VG) 
har en höstkonferens 22-23 november. Konferensen vänder sig till poli-
tiker, räddningschefer och förbundschefer inom räddningstjänsterna 
samt till Länsstyrelsen och MSB. 

• Diskussioner pågår med Region Halland om IVPA avtal.  

• Defibrillatorer/hjärtstartare kommer att införskaffas till samtliga  
arbetsplatser och fordon. Dessa defibrillatorer är utöver IVPA-defibril-
latorerna. Vid nästkommande sammanträde kommer Bengt Holm att 
lämna mer detaljerad information kring RSG:s prehospitala förmåga.  

• Offensiv enhet planeras vara i drift under första kvartalet 2019. Fordon 
är beställt och rekrytering av personal pågår. Offensiv enhet kommer 
att införas på försök under 2019 och därefter kommer projektet att ut-
värderas. 

• Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat att prövningstillstånd inte 
meddelas avseende RSG:s föreläggande om utvändig trappa som  
utrymningsväg i flerbostadshus. Därmed står Kammarrättens dom den  
9 april 2018 (mål nr 2914-16) fast. 

• Länsstyrelsen Västra Götalands län har avslagit fastighetsägarens över-
klagande i tillsynsärende där RSG har förelagt en bostadsrättsförening 
att installera en andra utrymningsväg då RSG har fattat beslut att ta 
Gårdshävaren ur drift. Länsstyrelsens beslut har inte överklagats och 
därmed vunnit laga kraft. 
 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

Fs § 75 

 

 Information från medlemssamråd den 31 oktober 2018 

Ingrid Andreae (S) ordförande, och Per Ödman (M) vice ordförande,  
informerar om medlemssamrådet den 31 oktober 2018. Bl a diskuterades 
ägarfrågan avseende fastigheten Färjenäs. Frågan behöver utredas vidare. 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

 

 

 


