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 Sven-Ove Johansson (S) ersättare för Hans Forsberg (M) §§ 108-110 
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 Jeanette Karlström, kommunikationschef Crister Johansson 96-106 

 Marie Karlsson, ekonomichef Erik Isaksson §§ 96-106 

 Johanna Björnfot, operativ chef §§ 103-104 Ann Truvered § 107 
   
   
Personalrepresentanter Jon Pile §§ 91-107  
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Fs § 91 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

  

Fs § 92 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

_____ 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-12-03 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 Fs § 93 Dnr 0563/19 

  
  
 

Beslut om investering av två höjdenheter 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2019. 

ÄRENDET 

Enligt gällande delegationsordning beslutar förbundsstyrelsen om investe-
ringar för vilka kostnaden överstiger 5 miljoner kronor. 

Den föreslagna investeringen om två (2) höjdenheter finns upptagen i inve-
steringsplanen för år 2020. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 15 miljoner 
kronor. 

Teknik- och materielenheten och upphandlingsenheten har på uppdrag av 
Insatsavdelningen att upphandla två (2) höjdenheter. Underlag för upp-
handling och kravspecifikation framställs under 2019. Beställning av höjden-
heterna beräknas ske under 2020 för leverans av fordon under 2020-2021. 

Höjdenheterna kommer att placeras på heltidsstationerna Frölunda och 
Angered och ska primärt användas som utryckningsfordon. Höjdenheterna 
ersätter befintliga höjdenheter. De ersatta fordonen kommer att avyttras. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att genomföra  
investering för två (2) höjdenheter till ett värde av ca 15 miljoner kronor. 

 

_____ 
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Fs § 94 

 
Dnr 0560/19 

 Beslut om investering av räddningsenheter 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2019. 

ÄRENDET 

Enligt gällande delegationsordning beslutar förbundsstyrelsen om investe-
ringar för vilka kostnaden överstiger 5 miljoner kronor. 

Den föreslagna investeringen om åtta (8) räddningsenheter finns upptagen i 
investeringsplanen för år 2020-2023. Optionen på fyra (4) räddningsenheter 
finns inte upptagen i investeringsplanen. Kostnaden för åtta (8) räddnings-
enheter) beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. 

Teknik- och materielenheten och upphandlingsenheten har på uppdrag av 
Insatsavdelningen att upphandla åtta (8) räddningsenheter. Underlag för 
upphandling och kravspecifikation framställs under 2019. Beställning av 
första räddningsenheten beräknas ske under 2019 för leverans av fordonet 
under 2020.  

Räddningsenheterna kommer att placeras på heltidsstationerna Angered, 
Kortedala, Lerum, Öjersjö, Gårda dagtid, Täckstyrkan Lundby, Lindome och 
Kungsbacka. Räddningsenheterna kommer primärt att användas som ut-
ryckningsfordon och ersätter befintliga räddningsenheter. Vissa av de er-
satta fordonen kommer att bli reservfordon och övriga kommer att avytt-
ras. 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att genomföra 
investering för åtta (8) räddningsenheter till ett värde av ca 45 miljoner 
kronor samt en option på fyra (4) räddningsenheter till ett värde av 
ca 22 miljoner kronor. 
 
_____ 
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 Fs § 95 Dnr 0162/19 

Expedieras: 
Revisorerna 

Revisionsrapport: Granskning av befattningsrelaterad utbildning och  
övning 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2019. 

ÄRENDET 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg har PwC genomfört en granskning av befattningsrelaterad  
utbildning och träning. Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen  
säkerställer att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina 
respektive befattningar. 

Granskningen har främst inriktas mot heltidsbrandmän och styrkeledare. 
Efter genomförd granskning rekommenderar revisorerna förbundsstyrelsen 
att:  

• Förbättra ändamålsenligheten gällande utbildningsverksamheten 

genom att optimera användningen av tid och resurser inom förbun-

dets alla delar och processer.  

• Stärka den interna kontrollen kring uppföljning av utbildningsverk-

samheten genom att besluta om rutiner och processer för att kon-

trollera att samtliga utbildningsinsatser givit avsedd effekt. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till  
förbundsstyrelsen senast 25 mars 2020 med förslag till svar till förbundets 
förtroendevalda revisorer.  

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till 
nästkommande styrelsesammanträde med redogörelse över hur övnings-
verksamheten fungerar. 

Mottagandet av rapporten antecknas till protokollet. 
 
_____ 
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Fs § 96 

 

Dnr 0722/19 

 Internkontrollplan 2020 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2019. 

ÄRENDET 

Inför kommande år har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) ut-
arbetat en internkontrollplan. RSG har identifierat risker och några av 
dessa har valts ut för kontroll under år 2020. Dessa ingår i internkontroll-
planen.  

Riskinventeringen har till stor del utgått från verksamhetsplanen för 2019, 
men även organisationens arbete i övrigt. Områden och mål som åter-
finns i verksamhetsplanen har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder 
har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser att minska riskens sannolik-
het och/eller konsekvens. I urvalet av vilka risker som ska hanteras i in-
ternkontrollerna har tagits hänsyn till graden av sannolikhet och/eller 
konsekvens.  

RSG har inom verksamhetsfältet identifierat att det behöver säkerställas att 
urvalet av tillsyner är ändamålsenligt vad gäller verksamhet som är kopplad 
till Lag om brandfarlig och explosiv vara. Kontrollmetod är granskning av 
dokumentation och intervjuer. 

Ytterligare en kontroll inom verksamhetsområdet kommer att genomföras 
gällande avtalsuppföljning. Kontrollen ska visa om leveranser överensstäm-
mer med avtal och kommer att ske genom stickprovskontroller av leveran-
ser. 

Inom ekonomiområdet har det identifierats en risk att resurser inte används 
tillräckligt effektivt gällande nyttjandet av bilarna som finns till förfogande 
att boka i RSG:s bilpool. Årets tredje internkontroll inriktas därför mot att 
kontrollera nyttjandegraden av de så kallade poolbilarna. Kontrollen kommer 
att ske genom granskning av dokumentation. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänsten Storgöteborgs  
internkontrollplan för 2020. 
 
_____ 
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Fs § 97 

 

Dnr 0742/19 

 Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2019. 

ÄRENDET 

Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) beslutar 
om delegationsordning årligen. Gällande delegationsordning antogs senast 
av förbundsstyrelsen den 19 februari § 7. I samband med avtalssamverkan 
mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen beslutade förbundsstyrel-
sen den 5 september § 61 om revidering av delegationsordningen i vissa  
delar. Föreliggande förslag föreslås gälla för 2020.  
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

- Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 

- Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, vice ordfö-

rande samt förbundsdirektören i uppdrag att besluta på styrelsens 

vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören får i 

sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att 

fatta beslut i sådana ärenden. 

- Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbunds-

styrelsen. 

- Delegationsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2020. 

- Förbundsstyrelsen upphäver tidigare beslut om förbundsstyrelsens 

delegationsordning att gälla från och med 31 december 2019. 

 
_____ 
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 Fs § 98 Dnr 0692/19 

 Arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2019. 

ÄRENDET 

RSG har reviderat arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan samt tagit 
fram en klassificeringsstruktur för förbundets allmänna handlingar. Doku-
menten beskrivs under rubrikerna nedan. 

Arkivbeskrivning 
Arkivbeskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens arkiv, ar-
kivbildning och organisation. Den har till syfte att i första hand underlätta för 
allmänheten att ta del av allmänna handlingar och den upprättas enligt 6 § 
arkivlagen (1990:782) och 5 § arkivreglemente för Räddningstjänsten Storgö-
teborg. 

Klassificeringsstruktur 
RSG har tagit fram en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för alla 
verksamheter inom förbundet. Strukturen utgår från den klassificering som 
Sveriges kommuner och landsting tagit fram. RSG:s klassificeringsstruktur är 
indelad i fyra områden. 

• Ledning och styrning 

• Ge verksamhetsstöd 

• Förebygga olyckor 

• Planera, genomföra och följa upp räddningsinsats 

Under respektive område finns de processer som redovisar hur verksamhet-
erna ser ut och flöden. Varje process har en processägare. Strukturen är ett 
sätt att klassificera och redovisa allmänna handlingar och den används i do-
kumenthanteringsplanen. Den kommer senare att användas i en diarieplan 
och ett e-arkiv.  

Dokumenthanteringsplan 
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I 
dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska han-
teras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om 
de ska diarieföras och så vidare.  
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Forts. Fs § 98 
 
Det krävs gallringsbeslut av styrelsen för att få gallra allmänna handlingar om 
inte annat är föreskrivet i lag eller förordning och dokumenthanteringspla-
nen utgör detta gallringsbeslut. Utöver dokumenthanteringsplanen kan gall-
ring också regleras i fristående gallringsbeslut som beslutas av förbundssty-
relsen.  

En effektiv styrning och överblickbarhet av allmänna handlingar förutsätter 
att myndigheten har en fastställd och aktuell dokumenthanteringsplan. Pla-
nen ökar också möjligheten till insyn i myndighetens verksamhet. Den ger en 
helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen som innefattar alla delar i 
handlingens livscykel. 

För att förstå de sammanhang som handlingarna har tillkommit i och för att 
upprätthålla autenticitet och rättssäkerhet över tid beskrivs handlingarnas 
koppling till RSG:s processer utifrån de fyra områdena i klassificeringsstruk-
turen.  
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen fastställer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från och med 1 januari 

2020. 

Förbundsstyrelsen fastställer klassificeringsstruktur för Räddningstjänstför-

bundet Storgöteborgs verksamheter att gälla från och med 1 januari 2020. 

 
_____ 
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Fs § 99 

 

Dnr 0587/19 

 Reglering av ansvarsförhållanden avseende Färjenäs 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2019. 

ÄRENDET 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, är i stort behov av att utveckla 
utbildnings- och övningsverksamheten för att möta kommande krav från 
samhället och invånarna vid händelser.  

RSG äger utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs, belägen på oljekon-
taminerad mark på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Färjenäs bedöms 
omfatta tillräckligt med markyta och motsvara de övriga förutsättningar som 
medför att RSG:s behov av övningsanläggning kan tillgodoses för överskådlig 
tid. 

RSG har, enligt ett avtal 2003 med tidigare ägaren av fastigheten Nynas AB, 
påtagit sig det ekonomiska ansvaret för saneringskostnader på området som 
avser föroreningar som tillkommit före 2003 genom en så kallad skadeslös-
hetsklausul i avtalet. Inför förbundsstyrelsens beslut i § 76/2016 angående 
eventuell försäljning av Färjenäs tillfrågades Nynas AB om möjligheten för 
RSG att överlåta skadeslöshetsklausulen på en ny ägare, men det avvisades 
av Nynas AB, som anser att betalningsåtagandet vid sanering ska kvarstå hos 
RSG. Konsekvenserna vid en försäljning kan därmed för förbundets del inne-
bära att sanering beställs och utförs av ny fastighetsägare utanför förbundets 
kontroll och att RSG därefter bli betalningsskyldig utan möjlighet till insyn el-
ler påverkan.  

Enligt förbundsstyrelsens beslut i § 93/2018 bedöms det vara bättre för för-
bundet att behålla Färjenäs och förfoga över hela området, bygga för en utö-
kad utbildnings- och övningsverksamhet samt ha full rådighet över marken 
vid en sanering. Det skulle också medföra bättre kontroll över framtida kost-
nader och efter sanering finns marken kvar i kommunal ägo.  

Ansvar 
Fastigheten är förorenad på grund av pågående oljehantering sedan snart 
hundra år tillbaka. Det primära ansvaret för föroreningarna ligger på verk-
samhetsutövarna, Nynas AB respektive Stena Oil AB. RSG tog, genom skades-
löshetsklausulen i avtalet, på sig det ekonomiska ansvaret gentemot Nynas 
AB för perioden fram till och med RSG:s förvärv av fastigheten 2003. I sam-
band med förvärvet avsatte RSG 7 miljoner kronor för framtida sanerings-
kostnader då miljöskulden vid förvärvsdatum uppskattades till mellan 7 och 
20 miljoner kronor. 
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Forts. Fs § 99 

Stena Oil AB tog 2011 över verksamheten från Nynas AB. En utredning gäl-
lande miljösituationen genomfördes då gemensamt av RSG, Stena Oil och 
Nynas AB. Utredningen visade på kontaminering av markområdet väster om 
bron med en uppskattad saneringskostnad på upp till 50 miljoner kronor be-
roende på omfattningen av saneringen. 

Det är i första hand verksamhetsutövarna, inte RSG, som gentemot det all-
männa (tillsynsmyndigheten länsstyrelsen) ansvarar för miljöskulden på Fär-
jenäs och kommande krav på saneringsåtgärder. Ansvaret för kontamine-
ringen på grund av oljehantering fördelas enligt följande:   

Ansvarig Tid 

Nynas AB Från att oljehanteringen började på Färjenäs och fram till 2003 

Nynas AB 2003–2011 

Stena Oil AB 2011-så länge verksamheten pågår 

 

Länsstyrelsens slutsats i utkast till skrivelse 17 mars 2017 avseende ansvars-
utredning var att Nynas AB och Stena Oil AB är solidariskt ansvariga för för-
oreningarna på Färjenäs och uppmanade parterna att komma in med en 
handlingsplan för hur saneringsåtgärder kommer att genomföras. RSG, Ny-
nas AB och Stena Oil svarade gemensamt på ansvarsutredningen och påta-
lade att ingen komplett riskbedömning är gjord på området varför det är 
svårt att föreslå åtgärder. Arbete med såväl ansvarsutredning som riskbe-
dömning pågår. 
 
Bedömning 
För att RSG fritt ska kunna förfoga och ta hela fastighetens yta i bruk måste 
ansvarsförhållandet mellan RSG och Nynas AB regleras. Förslaget till beslut 
innebär att förbundsdirektören får i uppdrag att förhandla fram en slutregle-
ring som därefter ska behandlas politiskt inom förbundet.  

Om samsyn inte uppnås i förhandlingen kan frågan avgöras i allmän domstol. 

Efter Stena Oil AB:s avflyttning ska även ansvarsförhållandet mellan RSG och 
Stena Oil AB regleras genom en förhandling och politiskt beslut. 

 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektör Lars Klevensparr att för-
handla med Nynas AB om slutreglering avseende ekonomiska förhållanden 
gällande miljöskuld på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. 
 
_____ 
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Fs § 100 

 

Dnr 0/19 

Expedieras till: 

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

 

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2019 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2019. 

ÄRENDET 

Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall på 10,9 
mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 
13,0 mkr. Årsprognosen för 2019 visar ett resultat på 4,6 mkr, vilket 
medför en avvikelse i form av ett överskott på 4,6 mkr i förhållande till 
årets budget, som är satt till +/-0 mkr. 

Precis som i resultatet för delårsbokslutet per augusti redovisas ett över-
skott i utfallet även nu för perioden januari till oktober. Prognosen för 
året beräknas till ett överskott på ca 4,6 mkr, medan denna tidigare un-
der året har beräknats till ett nollresultat. De större förändringarna i re-
sultatet återfinns i högre intäkter än förväntat samt ett budgetöverskott 
vad gäller avskrivningarna. 
   

• Intäkterna visar ett överskott med 1,6 mkr och för året som hel-
het ser överskottet ut att nå 2,2 mkr. Färre externa utbildningar 
medför ett underskott jämfört med budget, medan bland annat 
larmintäkter och intäkter för återsökt biogasskatt bidrar positivt. 
Intäkter i den operativa verksamheten som t ex MSB:s avsikts-
förklaring, har genererat intäkter utöver budget, liksom vissa 
försäkringsersättningar. 
 

• Entreprenad- och konsultkostnaderna visar ett överskott på 1,6 
mkr jämfört med budget för perioden. För året som helhet för-
väntas ett underskott på -1,2 mkr. Här ingår kostnader för exem-
pelvis utredningar samt stöd i form av expertis och inhyrd perso-
nal. 

 

• Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 8,0 mkr, 
vilket beror på ett stort antal vakanser samt föräldraledigheter 
och sjukdom. Överskottet förväntas öka till 9,5 mkr under året. 

 

• Övriga verksamhetskostnader visar ett mindre underskott på -
0,3 mkr. I prognosen för helåret prognostiseras ett underskott 
med -8,0 mkr. I posten ingår en del av de planerade satsningar 
som förbundet genomför under året. Här ingår även en ökning 
av förbundets energikostnader på ca 0,8 mkr jämfört med bud-
get, vilket beror på ett nytt avtal med nya priser för innevarande 
år.   



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-12-03 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 
Forts. Fs § 100 

 

• Avskrivningarna visar ett överskott på 2,0 mkr för perioden. Av-
skrivningarna har tidigare prognostiserats till att uppgå till bud-
geterad nivå för året, men ser istället ut att generera ett över-
skott på 2,6 mkr. 

 

• Finansiella intäkter och kostnader under perioden visar inga av-
vikelser mot budget. Ränteintäkterna på förbundets utlånade 
medel kommer att generera en intäkt på 3,0 mkr för året. 

 
 
I samband med fastställande av förbundets budget för 2019 godkändes 
nyttjande av eget kapital för finansiering av strategiska satsningar. Ge-
nomförda satsningar beräknas kunna tas inom ordinarie ram och RSG ar-
betar fortsatt på åtgärder för att utveckla och effektivisera verksam-
heten utifrån samhällets behov.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

• Förbundsstyrelsen godkänner lägesrapport per oktober 2019. 

• Förbundsstyrelsen beslutar att översända rapporten till medlems-
kommunerna. 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 101  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 19 februari 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 101. 

HANDLING 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut oktober2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 102  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2019 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar redovisningen. 

_____ 
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Information 

 

 

 

 

Fs § 103 

 Information om nuläge och status i frågan om brandstationernas framtida 
placering 

Johanna Björnfot, operativ chef, redogör för körtidsanalyser som gjorts 
åren 2012, 2017 och 2019. För att uppnå bättre responstid fick konsultföre-
taget ORH (Operational Research In Health) i uppdrag att ta fram förslag på 
placering av brandstationerna utifrån faktiska händelser. Underlaget visar 
de optimala positionerna för brandstationer i förbundet utifrån faktiska h. 

Utmaningar som förbundet står inför är bl a kommunernas samhällsplane-
ring och utveckling samt stegåtagande/utrymningsåtagande vilket innebär 
att med utgångspunkt i PBL har räddningstjänsten åtaganden, vad gäller ut-
rymning av vissa befintliga byggnader, varför framkomlighet inom godtag-
bar tid för utryckningsfordon med stegutrustning (höjd/stegfordon eller 
bärbar stegutrustning) behöver säkerställas.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 104  

 Information om RSG:s redogörelse till länsstyrelsen avseende tillsynsytt-
rande 

Johanna Björnfot, operativ chef, informerar om räddningstjänstförbundets 
redogörelse till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende yttrande  
efter tillsyn enligt LSO.  

Länsstyrelse anser att Räddningstjänsten Storgöteborg behöver utveckla 
sitt arbete på följande områden för att leva upp till intentionerna i lagen om 
skydd mot olyckor: 

- Arbetet med rengöring och brandskyddskontroll behöver öka i omfatt-
ning så att 100% fristupfyllnad nås. Ansvarig nämnd bör utveckla upp-
följningsarbetet över verksamheten. 

RSG:s prognos är att uppnå en fristuppfyllnad på drygt 90 % 2019. 

Målsättningen för 2020 är att uppnå fristuppfyllnad på 100 % 

- Målen i handlingsprogrammet bör följas upp mer omfattande och mät-
ningen av de resultat som verksamheten når för de mål som finns i 
handlingsprogrammet bör utvecklas. 

RSG:s nya modell för målstyrning är under införande. 

Handlingsprogrammets mål ger den övergripande inriktningen för LSO-
verksamheten och ingår som en integrerad del i perspektivet Individ och 
Samhälle. 

Målen i handlingsprogrammet hanteras på så sätt i RSG:s ordinarie 
process för planering och uppföljning. 

RSG följer varje år en bestämd tidsordning för planering och uppfölj-
ning. 

- Förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning 
på innergårdar ska säkerställas på de fastigheter som räddningstjäns-
ten identifierat har behov av det. 

”Gårdshävarutredningen” har tidigare delgetts Länsstyrelsen och åter-
finns på RSG:s webbplats. Beskriver utrymningsproblematiken och an-
svarsfördelningen mellan samhälle och enskild. 

RSG har den stegutrustning som krävs för att inom upptagningsområ-
det kunna utgöra alternativ utrymningsväg på det sätt som anges. 

RSG anser sig hantera problematiken i enlighet med de krav som ställs 
på RSG enligt LSO.  
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Tillsynsärenden avseende flerbostadshus riktas mot de fastigheter som 
enligt RSG:s bedömning antas innehålla lägenheter som saknar alterna-
tiv utrymningsväg. Utifrån riskbedömning hanteras fastigheterna i fal-
lande prioritetsordning. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 105  

 Information om medlemsavgiftens konstruktion 

Marie Karlsson, ekonomichef, redogör för bakgrund och historik avseende 
medlemsavgiftens konstruktion. Nuvarande modell gäller från 2019, infas-
ningstiden är på tre år, 2019-2021. Den procentuella fördelningen gäller 
tillsvidare från och med 2021. Modellen är mer transparant och lättare att 
förstå än tidigare modell.  

Vid anslutning av fler kommuner till förbundet måste frågan om fastighets-
stånd och inventarier i den anslutande kommunen utredas. Det är inte bara 
att kliva in i förbundet och tillämpa  
modellen rakt av. Kommer att behöva titta på varje kommun och se vad 
som behöver kompletteras utifrån den grundstomme som anges i mo-
dellen.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 106 Dnr 0036/19 

 Information om studieresa till England 

Erik Isaksson informerar om studieresa till England som genomfördes i  
september månad. 

I takt med att behovet på effektivare och säkrare övningsformer ökar och 
att den enskildes erfarenheter av verkliga räddningsinsatser minskar ställs 
det stora krav på att kunna utbilda och öva så säkert och verklighetstroligt 
som möjligt.  

Under en knapp vecka i september (2019-09-09 - 2019-09-12) genomförde 
en grupp medarbetare en serie studiebesök på ett antal olika övningsan-
läggningar i England. Syftet med resan var att med en bred representation 
av medarbetare lägga en grund av kunskaper inför utvecklingen av Färjenäs 
utbildnings- och övningsakademi.  

Gruppen bestod av representanter från styrelsen, projektledningen, Insats-
avdelningen, Utbildnings- och övningsenheten, upphandlingsenheten,  
förbundsstaben och huvudskyddsombud.  

Besöken genomfördes på fyra olika platser; Manchester, London,  
Moreton-in-Marsh, och Southampton, alla anläggningar med olika mått av 
utveckling och utmaningar. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 107  

 Information om arbetsskador och tillbud 

Ann Truvered, HR-specialist, informerar om statistik avseende arbetsska-
dor, tillbud och avvikelser åren 2017-2019. 

- Antalet arbetsskador har minskat, liksom tillbud och avvikelser jmf 
2018. Anmälningsfrekvensen är högst från den operativa verksamheten 
(IA). 

- Merparten av de anmälda arbetsskadorna är skador utan frånvaro och 
handlar bl a om feltramp, fall, slag/stötte emot ngt. Orsaken är bl a  
fysisk träning, färdolycksfall samt fall/halkolyckor, maskin, el osv. 

- Merparten av den anmälda tillbuden är fordonstillbud, följt av  
maskin/verktyg, falltillbud och organisatoriska/sociala faktorer. Orsa-
ken är bl a brister i fordonsutrustning, säkerhetsutrustning och fysiska 
faktorer. 

- Av de anmälda avvikelserna är merparten av orsaken säkerhetsutrust-
ning, fordonsutrustning och organisatoriska orsaker. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 

 

  



     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

7          2019-12-03 

 Förbundsstyrelsen 

    

 

 

 

 

   

 

 

 Fs § 108  

 Information om RSG:s syn på ett gemensamt räddningstjänstförbund 
inom GR 

Lars Klevensparr, förbundsdirektör, informerar om att politiska företrädare 
och ledande tjänstepersoner i räddningstjänstförbunden i Göteborgsreg-
ionen hade dialogmöte den 30 september om framtidens räddningstjänst. 
Målet med dialogen var att säkerställa en robust, effektiv, rättssäker och 
långsiktigt hållbar räddningstjänstverksamhet med medborgaren i fokus. 
Syftet med mötet var att politiska företrädare skulle få en gemensam bild 
av framtidens utmaningar, risker och möjligheter inom göteborgsregionens 
räddningstjänster. 

Nästkommande dialogmöte är i slutet på februari 2020 då uppdrag kommer 
att ges till en konsult att utreda fördelar samt nackdelar med ett större 
räddningstjänstförbund. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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Fs § 109 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- SOS Alarm AB kommer att säga upp hyresavtalet på Gårda. Kontraktet 
löper fram till 2025. 

- RSG kommer att delta i Försvarsmaktens totalförsvarsövning TFÖ 2020 
i samtliga medlemskommuner.  

- Flertal styrelseledamöter deltog i RäddsamVG:s höstkonferens 21-22 
november i Borås. 

- Räddningstjänsten i Herrljunga kommun har visat intresse av att an-
sluta till RSG:s ledningscentral. 

- Förvaltningsrätten har begärt ett yttrande från RSG i ett ärende avse-
ende gårdshävaren. En brandingenjör från Storstockholms brandför-
svar (SSBF) har varit i kontakt med berörd bostadsrättsförening och ut-
talat sig om att RSG har agerat på fel sätt. SSBF har inkommit med ett 
förtydligande avseende brandingenjörens agerande.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Övrigt  

 Fs § 110  

 Ingrid Andreae (S) framför önskemål om att styrelsen får regelbunden  
information om projektet ”En arbetsplats för alla”. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Regelbunden information om projektet ”En arbetsplats för alla” lämnas till 
styrelsen under våren 2020. 

_____ 

 

 

 

 


