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Fs § 17 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

 

 

 

  

Fs § 18 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Johanna Eliasson (V) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-03-21 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 Fs § 19 Dnr 0514/18 

Expedieras: 

Revisorerna 

 

Svar till revisorerna angående granskning av efterlevnaden av Lag om 
skydd mot olyckor 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2019. 

ÄRENDET 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddnings-
tjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en granskning av förbundet 
avseende efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor (LSO). Syftet med 
granskningen var att besvara revisionsfrågorna: 

• Har RSG en ändamålsenlig tillsynsverksamhet i enlighet med lag-
stiftningen (LSO)? 

• Planerar, genomför och följer RSG upp verksamheten avseende sot-
ning/brandskyddskontroll på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med 
LSO? 

Revisorerna önskade få svar från förbundsstyrelsen på vilka eventuella åt-
gärder som styrelsen kommer att vidta med anledning av rekommendat-
ioner som lämnats i PwC:s rapport. Åtgärder och kommentarer lämnas i  
bilaga 1 till förbundsdirektörens tjänsteutlåtande. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer att vid-
tas med anledning av rekommendationer i revisionsrapporten i enlighet 
med bilaga 1 till förbundsdirektörens tjänsteutlåtande. 

Svaret skickas till revisorerna. 

_____ 
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 Fs § 20 Dnr 0514/18 

Expedieras: 

Revisorerna 

 

 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019. 

ÄRENDET 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg har PwC genomfört en grundläggande gransk-
ning av förbundets verksamhet.  

I revisionsrapporten framgår gjorda iakttagelser och revisorernas bedöm-
ning och rekommendationer. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder för-
bundsstyrelsen kommer att vidta med anledning av gjorda iakttagelser och 
lämnade rekommendationer. Svar önskas senast den 15 juni 2019.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till för-
bundsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019 med åtgärdsförslag utifrån 
revisionens rekommendationer. 

Mottagandet av rapporten antecknas i protokollet. 

_____ 
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Fs § 21 

 
Dnr 0185/19 

 Budget 2020 och plan 2021–2022 för Räddningstjänstförbundet  
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens underlag för budgetframställan daterat den 14 mars 
2019. 

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. Därutöver har underbalansering av budget beviljats un-
der 2017 och 2018 för att finansiera uppbyggnad av brandskyddskontroll-
enheten. Inför 2019 siktar RSG på nollresultat, men tillåts enligt beslut i 
medlemssamrådet den 29 mars 2018, använd eget kapital och visa ett ne-
gativt resultat för att göra vissa strategiska satsningar. 

Genom beskrivningen i framställan 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. 

Händelser i omvärlden som exempelvis terrorhot och omfattande skogs-
bränder bidrar till ett generellt ökat fokus på säkerhet och beredskap i sam-
hället. Statsmakten har tagit upp frågan om ett utvecklat totalförsvar inklu-
sive civilt försvar. Räddningstjänsten är en av flera parter i samtalen som 
förs om den nationella kapacitet som planeras för att byggas upp. Somma-
ren 2018 införde RSG egen höjd beredskap med anledning av risk för skogs-
bränder och i samband med event och händelser.  

För att fullfölja ambitionen att hantera de identifierade riskerna som upp-
står med den förändrade samhällsutvecklingen, har förbundet inlett sats-
ningar under 2019 och avsikten är att fortsätta dessa under kommande år.  

Därutöver har beslut fattats i frågan om en framtida utbildnings- och öv-
nings-anläggning, och förstudien/projekteringen för byggandet av en ny an-
läggning har precis startat. I väntan på den nya anläggningen måste verk-
samheten bedrivas med hänsyn tagen till bland annat utbildningsbehov, 
kapacitet och inte minst arbetsmiljö och miljö. Omfattande saneringar 
kommer också att behöva göras. För att klara detta kommer det att krävas 
investeringar på kort sikt.  
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forts.§ 21  

Förbundsstyrelsen föreslår inför 2020 en uppräkning av medlemsavgiften 
avseende räddningstjänstverksamheten med 2,9 % samt därutöver ytterli-
gare tillskott för finansiering av investeringar i RSG:s utbildnings- och öv-
nings-verksamhet. Investeringarna kommer att öka de årliga avskrivnings-
kostnaderna med uppskattningsvis tre till sju miljoner kronor, beroende på 
förväntad ekonomisk livslängd.  

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 budgetframställan och 
överlämnar framställan till medlemssamrådet. 
 
_____ 
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Fs § 22 

 

Dnr  

 Förbundsstyrelsens uppdrag 2019-02-19 § 7 – Redovisning av kostnader 
för utlandsresor utanför Norden under 2018 samt förbundets resepolicy 

ÄRENDET 

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 februari 2019 § 7, att ge förbundsdi-
rektören i uppdrag att redovisa förbundets kostnader för utlandsresor utan-
för Norden under 2018 samt redovisa förbundets resepolicy. 

Förbundsdirektören Lars Klevensparr lämnar följande information: 

Under 2018 var förbundets kostnader för resor utanför Norden ca  
12.000 kr.  

Förbundet har etiska regler fastställda av direktionen som bl a tar upp hur 
medarbetare ska förhålla sig i samband med tjänsteresor. Lars Klevensparr 
förbundsdirektör beskriver hur resor i tjänsten kan vara en del i en  
miljöpolicy.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram en miljöpolicy där resor i  
tjänsten är en del av denna. 

Informationen antecknas. 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 23  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 23. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2019-03-21. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-03-21 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

   

 Fs § 24 Dnr 0609/18 

 
 

Årsuppföljning 2018 – kommunernas uppgifter enligt LSO 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på Länsstyrelsens och MSB:s  
årsuppföljning 2018. 

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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 Fs § 25 Dnr 0641/18 

 
 

Årsuppföljning 2018 – kommunernas uppgifter enligt LBE 

HANDLING 

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på MSB:s årsuppföljning 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 

Antecknas. 

_____ 
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 Fs § 26  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser januari 2019 

HANDLING 

Förteckning över urval av inkomna samt upprättade skrivelser, februari 
2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Fs § 27 

 Förbundsdirektören och räddningschefen informerar om aktuella frågor 
inom RSG 

- Efter förra sommarens bränder fick RSG en förfrågan från MSB av-
seende Nationell förstärkning inför sommaren 2019. MSB önskar 
skriftliga avtal med RSG, Storstockholm brandförsvar och Rädd-
ningstjänsten Syd. Vid möte med SKL om framtagande av avtal har 
det framkommit att kommunen inte kan teckna sådana avtal med 
statlig myndighet. Avtalsfrågan kommer att utredas vidare. 

- 52 Kommuner i Dalsland, Örebro med fl ska gå ihop och bilda en  
gemensam ledningscentral. Ligger i linje med räddningstjänstutred-
ningen. 

- 12 april är det gratifikations- och avtackningsmiddag där styrelsens 
ledamöter och ersättare är inbjudna att delta i. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
_____ 
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 Information  

 Fs § 28 Dnr 0189/19 

 En arbetsplats för alla 

ÄRENDET 

Blenda Brandin och Mats Björklund lämnar information om syftet med pro-
jektet ”En arbetsplats för alla” samt vad som har gjort hittills på respektive 
brandstation. RiB-stationerna samt värnen omfattas även av projektet. 

År 2018 så har projektet säkerställt att samtliga arbetsplatser ur minst ett 
minimalt fastighetsperspektiv, kan ta emot kvinnliga och manliga arbetsta-
gare enligt projektdirektiven. (Minimalt fastighetsperspektiv menas någon 
form av tillgång till ett hygienutrymme för wc/omklädning/dusch som ar-
betsgivaren behöver tillgodose för arbetsrollen på arbetsplatsen). På stat-
ionerna i Mölnlycke och Frillesås, hade kvinnor ingen wc/omkläd-
ning/dusch. Detta har åtgärdats under 2018.  

Projektet har även jobbat hårt med att uppnå fler jämställda arbetsplatser 
utifrån funktioner och omklädningsytor samt att försöka öka förutsätt-
ningar båda könen att kunna utföra samma arbetsuppgifter på olika fastig-
heter.  

Ny skyltning (tillgänglighetsanpassad) som tagits fram 2018, har börjat  
sättas upp. Dessa identifierar tex toaletter eller hygienutrymmen som an-
tingen är könsdelegerade eller allmänna (då med ett låsvred på dörren) för 
personal ska kunna lättare identifiera sig vid förflyttning på förbundets olika 
arbetsplatser.  

År 2019 fortsätter projektets arbete att skapa fler jämställda arbetsplatser 
med mer jämställda förutsättningarna i fastighetslösningar, för att män och 
kvinnor ska kunna verka och obesvärat utföra arbetsuppgifter på ett jäm-
ställt/obehindrat sätt. Projektet ser även över att minimera risker och värna 
om den fysisk integritet och psykosociala arbetsmiljön av arbetstagaren i 
fastighetslösningarna på samtliga arbetsplatser.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

_____ 
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Fs § 29 

 

Dnr 0127/19 

 Optimeringsprinciper 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 3 maj 2019. 

_____ 
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Fs § 30 

 

Dnr 0083/19 

 Räddningstjänsten risk- och sårbarhetsanalys 

ÄRENDET 

Sara Fischer informerar om den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram 
2018/2019 och de åtgärder som identifierats. RSG:s interna mål och syfte 
med analysen är att öka medvetenheten kring RSG:s hot risker och sårbar-
heter samt för att skapa underlag för kommande risk-/säkerhetsarbete 
(kontinuitetsplaner, utbildning, krisplaner, etc.) samt för investeringar, ut-
redningar, etc.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

_____ 

 


