
     
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2019-05-03 
Förbundsstyrelsen 
 

Tid och plats Fredagen den 3 maj 2019, kl. 13.00 – 14.45, Nääs Fabriker, Spinnerivägen 1, Tollered  
  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande 
 Ingrid Andreae (S) 
 Johanna Eliasson (V) 
 Lars Kérla (D) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Hans Forsberg (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
Tjänstgörande ersättare - 
  
Närvarande ersättare Martin Nilsson (MP) 
 Kristina Bergman Alme (L) §§ 31-39 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Bengt Odeholm (S) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Johanna Björnfot, operativ chef §§ 31-33, 40 
 Anders Ekberg, räddningschef Peter Backenfall, förbundsstabschef 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Leif Loeskow, brandingenjör §§ 31-33 
 Marie Karlsson, tf ekonomichef Martin Lindsten, verksamhetsstrateg § 40 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Jeanette Karlström, kommunikationschef 
   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
Justeringsdag 2019-05-03  
  
Justerare Anders Hyllander och Ingrid Andreae 
  
Justerade paragrafer §§ 31-41 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Anders Hyllander 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Ingrid Andreae 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-05-03 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-05-06  Datum för anslags nedtagande 2019-05-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 31 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 
 
 
 
  

Fs § 32 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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 Fs § 33 Dnr 0037/19 

Expedieras: 

Byggnadsnämnden  
Göteborgs Stad 

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till samråd för Ny översikts-
plan för Göteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2019. 
Yttrande från MP, V och S daterat den 3 maj 2019. 

ÄRENDET 

Byggnadsnämnden har översänt samrådshandling daterad december 2018 
avseende ny översiktsplan för Göteborg. Räddningstjänsten har tagit del av 
samrådshandlingen och lämnar synpunkter i förbundsdirektörens tjänsteut-
låtande. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till  
byggnadsnämnden, Göteborgs Stad. 

 
PROTOKOLLSANTECKNING 
Representanterna från (MP), (V) och (S) antecknar ett yttrande daterat den 
3 maj 2019, bilaga Fs § 33. 
 
JUSTERING 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

_____ 
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 Fs § 34 Dnr 0242/19 

 Förslag till policy och riktlinje för investeringsverksamheten inom Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2019. 

ÄRENDET 

Förbundet investerar årligen i främst fordon, brandmateriel, IT-utrustning 
samt verkstads-, tränings-, kontors- och fastighetsanknutna investeringsob-
jekt. Förbundets investeringar prioriteras utifrån behoven och begränsas av 
budgetramarna.  

Förbundet följer reglerna för redovisning och värdering av tillgångar enligt 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, samt god redovis-
ningssed.  

Förbundets investeringar begränsas av avskrivningsbudgeten. Förbundsfull-
mäktige fattar beslut om förbundets budgetram där avskrivningskostna-
derna utgör en andel av de totala driftkostnaderna.  

Utifrån förbundsfullmäktiges budgetbeslut fattar förbundsdirektören beslut 
om fördelningen av avskrivningsbudgeten och om anskaffningen av enskilda 
objekt. Redovisning av verkställda investeringar sker i samband med års-
bokslutet. 

Förutom policy och politisk riktlinje har förbundet tagit fram detaljerade in-
struktioner för hanteringen av investeringar. Dessa omfattar praktiska an-
visningar om hur och vilka principer som ska tillämpas samt exempelvis av-
skrivningstider och bokföringsrutiner.  
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta föreliggande  
förslag till policy och riktlinje för investeringsverksamheten inom Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg.  

 

_____ 
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Fs § 35 

 
Dnr 0267/19 

 Information om delårsbokslut per mars 2019 

ÄRENDET 

Marie Karlsson informerar om delårsbokslutet per mars 2019. Resultatet till 
och med mars uppgår till 8,0 mkr mot periodens budgeterade  
resultat på 2,3 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på 5,7 mkr. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen och att ärendet behandlas på 
sammanträdet den 4 juni 2019.  
. 
 
_____ 
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Fs § 36 

 

Dnr 0273/19 
 Förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet  

Storgöteborg (RSG) 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2019 

ÄRENDET 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § Kommunallagen meddela närmare  
förskrifter om revisionen. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsregle-
mente, som alltså reglerar relationen mellan RSG:s förbundsfullmäktige och 
deras revisorer. 

En revidering har gjorts av revisionsreglemente för RSG som antogs av  
förbundsfullmäktige 2013. 

Revisionsreglementet har tagits fram i samarbete med RSG:s förtroende-
valda revisorer  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen tillstyrker förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att 
anta förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet  
Storgöteborg att gälla från 1 juli 2019 och till dess förbundsfullmäktige  
fattar annat beslut. 

_____ 
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Anmälningsärenden 
 

 Fs § 37  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 37. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2019-05-03. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 38  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser mars 2019 

HANDLING 

Förteckning över urval av inkomna samt upprättade skrivelser mars 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Fs § 39 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Önskvärt att styrelsen utser representanter att delta i verksamhets-
plansprocessen. Eva Borg (S) föreslår Ingrid Andreae (S) och Bengt 
Odeholm (S). Anders Hyllander (M) föreslår Ingemar Johansson (C) 
och Lars-Erik Snällman (M). 

- I samband med Westpride kommer regnbågsflaggan att hissas på 
samtliga RSG:s heltidsarbetsplatser i förbundet. RSG kommer att 
delta i paraden den 15 juni. 

- Lars Klevensparr, Anders Hyllander och Marie Caldenby har haft 
möte med Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande i  
Göteborg om bl a förbundets övertagande av brandskydds- 
kontrollen. 

- Marie Caldenby informerar om att översyn av förbundets taxor  
pågår. Förbundsstyrelsen kommer den 4 juni att föreslås besluta att  
förlänga nuvarande taxor i ett år. 

- Medlemssamråd om budget 2020 var den 27 mars. Beslut om  
budget sköts upp till ett extrainsatt medlemssamråd den 23 maj.  

- Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har visat intresse för att 
ingå i RSG:s larm och ledningscentral. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 
_____ 
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Fs § 40 

 

Dnr 0127/19 

 Optimeringsprinciper 

Johanna Björnfot och Martin Lindsten lämnar information om optime-
ringsprinciper. Principerna tydliggör RSG:s grundläggande synsätt kring 
optimal geografisk placering av operativa resurser (enheter oh personal) 
utifrån tidsaspekten.  

RSG har vissa stegåtaganden i bygglov där RSG svarar för en andra ut-
rymningsväg (via stegbil). Det finns behov att tydliggöra RSGs åtaganden 
avseende utrymning via räddningstjänstens stegutrustning. Geografisk 
kartläggning och hantering av RSGs befintliga åtaganden behöver tydlig-
göras. Förutsättningarna för utrymning via RSGs stegutrustning framöver 
behöver klargöras. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Informationen antecknas. 

_____ 
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 Övrigt  

  

Fs § 41 

 

Dnr  

 Rutiner kring hantering av skrivelser till förbundsstyrelsen 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag till rutiner om hante-
ring av skrivelser till förbundsstyrelsen samt att vid kommande samman-
träde lämna information om regelverket rörande allmänna handlingar. 

_____ 

 



2019-05-03 
Yttrande MP, V, S 

RSG Förbundsstyrelse 

Yttrande angående Översiktsplan för Göteborg diarenummer 0037/19-613 

I förslaget till ny översiktsplan anges att det avses utreda om körfälten för 
kollektivtrafik i framtiden även ska användas för transporter av gods.  
Räddningstjänsten påpekar i sitt yttrande att dessa körfält även ska kunna 
användas av alla utryckningsfordon, vilket är självklarhet som bör framgå i 
översiktsplanen.  
Kollektivtrafiken kommer i framtiden öka kraftigt och behöver därmed 
använda sina körfält än mer än idag. Utöver kollektivtrafikens egna 
användande av körfälten får inte övrigt nyttjande riskera att försena eller 
hindra utryckningsfordon på väg att stoppa brott, rädda liv eller egendom. 
Det är en grundläggande trygghetsfråga för våra invånare att ha tillförsikt 
till att utryckningsfordon alltid kommer fram när det behövs. 

Med detta yttrande vill vi understryka vikten av att en utredning som avser 
utreda förutsättningarna att omvandla körfält på de stora lederna till 
prioriterade körfält för kollektivtrafik och gods/transporter bör tillämpa en 
försiktighetsprincip där kollektivtrafik samt utryckningsfordon ska just 
prioriteras. Dessa två trafikslag behöver i högsta möjliga grad ha god 
tillgång till körfälten.  
Det finns en uppenbar risk om dessa körfält prioriteras för fler trafikslag så 
blir till slut framkomligheten sämre överlag. Alla eller många kan inte vara 
prioriterade, då blir det till istället trångt för alla. 

Bilaga Fs § 33
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