SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Förbundsstyrelsen
Tid

15.30 –17.30

Plats

Scandic Opalen, Göteborg

Beslutande

Anders Hyllander (M), ordförande
Ingrid Andreae (S)
Lars Kérla (D)
Ingemar Johansson (C)
Hans Forsberg (M), vice ordförande
Mats Lennartsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Martin Nilsson (MP)
Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Owe Willingskär (M)
Eva Borg (S) ersättare för Lars-Erik Snällman (M)

Närvarande (ej tjänstgörande)

Sven-Ove Johansson (S) (Skype)
Bengt Odeholm (S) (Skype)

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Personalrepresentanter
Justering

Lars Klevensparr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef
Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef
Marie Karlsson, ekonomichef (Skype)
Marie Caldenby, förbundsjurist (Skype)
-

Justeringsdag

2020-05-20

Justerare

Anders Hyllander och Ingrid Andreae

Justerade paragrafer

§§ 28-39

Underskrifter

Peter Backenfall, förbundsstabschef (Skype)
Jeanette Karlström, kommunikationschef (Skype)
Johanna Björnfot, operativ chef § 37 (Skype)
Karin Sköldberg, förbundssekreterare

Sekreterare

……………………………………………………..
Karin Sköldberg

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………….

Ingrid Andreae

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.
Organ:
Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-05-07

Datum för anslags uppsättande

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Förbundsledningen, Gårda brandstation

……………………………………..
Karin Sköldberg

Datum för anslags nedtagande 2020-06-11
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Fs § 28
Godkännande av dagordning
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Dagordningen godkänns.
_____

Fs § 29
Val av justerare
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
Fs § 30

2020-05-07

Dnr 0209/20, 0210/20, 0211/20

Expedieras:

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

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

HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2020.
ÄRENDET
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har fram till och med
2013 fattat beslut om taxor. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i december 2013 slagit fast att beslut avseende taxor för verksamhet som grundar
sig på bemyndiganden till en kommun i lag eller förordning inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. RSG:s medlemskommuner måste
därför fatta beslut om de taxor som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För
att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt
att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.
RSG utövar tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar
tillstånd enligt LBE. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna tillsyns- och tillståndsverksamhet.
RSG ansvarar enligt LSO även för sotning, rengöring och brandskyddskontroll.
Avgifter för denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom en sotningstaxa
respektive en taxa för brandskyddskontroll.
En myndighet får ta ut avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar under förutsättning att det finns en på förhand fastställd taxa (TF 2:16
1 st.). För statliga myndigheter är avgiften fastställd i Avgiftsförordningen
(1992:191). Kommuner ska själva fatta beslut om vilka avgifter som gäller för
avskrifter och kopior, vilket sker genom ett beslut i kommunfullmäktige.
I nu aktuellt ärende ska alltså beslut fattas om att anta fem olika taxor; taxa
för tillsyn enligt LSO, taxa för tillsyn enligt LBE, taxa för tillståndsprövning enligt LBE, taxa för brandskyddskontroll enligt LSO samt taxa för utlämnande av
allmän handling. Samtliga taxor ska börja gälla den 1 januari 2021.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser
och kommunfullmäktige att besluta:
1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lag om skydd mot
olyckor, i enlighet med bilaga 1,
2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i enlighet med bilaga 2,
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Forts. Fs § 30

3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i enlighet med bilaga 3,
4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lag om
skydd mot olyckor, i enlighet med bilaga 4,
5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling, i enlighet med
bilaga 5,
6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilagorna 6–7,
7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari
2021 till och med den 31 december 2025, med den justering som sker
enligt beslutspunkt 9,
8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt
9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna enligt beslutspunkt 1–4 enligt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla. Justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

Fs § 31

2020-05-07

Dnr 0200/20

Expedieras:

Delårsbokslut per den 31 mars 2020, ekonomisk lägesrapport

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

HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2020.
ÄRENDET
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen fem uppföljningsrapporter.
Föreliggande rapport avser ekonomisk uppföljning per mars 2020.
Resultatet per mars uppgår till 8,5 mkr mot periodens budgeterade 4,9 mkr.
Prognosen visar ett årsresultat på -4,2 mkr.
Den ekonomiska uppföljningen och prognosen för helåret präglas av den pågående pandemin och dess konsekvenser. Räddningstjänstförbundet har fattat ett särskilt inriktningsbeslut för att säkerställa en acceptabel nivå av den
operativa verksamheten med avseende på risken för hög personalfrånvaro.
En särskild samordningsfunktion har inrättats för en proaktiv hantering av
frågor och situationer som uppstår. Räddningstjänstförbundet upprätthåller
även täta kontakter med övriga aktörer som andra räddningstjänstförbund,
VG-region, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera.
Den ekonomiska situationen har hittills påverkats framförallt vad gäller intäkterna som redan sjunkit något och befaras generera ett större underskott
för helåret. Kostnaderna påverkas dels då vissa delar av verksamheten för
tillfället pausas/skjuts upp och färre aktiviteter genomförs. Även vissa rekryteringar har skjutits fram, vilket kompenserar en del av de förlorade intäkterna. Samtidigt uppstår en del kostnader som istället kan hänföras till konsekvenser av åtgärder till följd av pandemin. I dagsläget är det mycket svårt
att göra en prognos för året och delårsrapporten är snarare att betrakta som
ett tänkbart scenario.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
1) Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per mars
2020.
2) Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporten till medlemskommunerna.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
Fs § 32

Expedieras:

2020-05-07

Dnr 0541/18

Förlängning av verksamhetsplan 2019
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2020.
ÄRENDET
Verksamhetsplanering och uppföljning har funnits i sin nuvarande form sedan 2014. Det fanns då ett behov av att samla uppdrag och aktiviteter i ett
övergripande och centralt sammanhang. Flera i organisationen har varje år
varit med och tagit fram planen och aktivitetsplaner formuleras på alla avdelningar. Nu vidareutvecklar RSG sin verksamhetsplanering och uppföljning genom införandet av en modell för målstyrning, som ska användas för
att leda, styra och följa upp RSG:s verksamhet.
För att stödja införandet av målstyrning på RSG har ett projekt startats. Syftet är att RSG ska utveckla sättet att leda och styra, med ökad delegering av
arbetsuppgifter och ansvar till medarbetarna med ett tillitsbaserat synsätt.
Att införa målstyrning är ett långsiktigt arbete och kommer att vara RSG:s
metod för verksamhetsutveckling. Det är av största vikt att tillräcklig tid
läggs på att införa det nya arbetssättet för verksamhetsplanering på alla avdelningar, då det är en satsning för lång tid framöver.
Under 2019 och under våren 2020 har arbetet med att utarbeta en verksamhetsplan med stor förankring på avdelningarna och samtidigt införa ett genomarbetat arbetssätt i verksamheten fortgått. Med anledning av situationen som uppstått i samband med covid-19 och att personal inte varit tillgänglig i planerad omfattning kommer en ny verksamhetsplan inte att kunna
färdigställas enligt plan. Verksamhetsplanen 2019 skulle gälla till 1 juli 2020,
men med anledning av den situation som uppstått föreslås gällande verksamhetsplan förlängas till att gälla till och med 31 december 2020.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen godkänner förlängning av verksamhetsplanen 2019 att
gälla till och med den 31 december 2020 och överlämnar ärendet till förbundsfullmäktige för fastställande.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

Fs § 33

2020-05-07

Dnr 0833/19

Förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2020.
ÄRENDET
Förbundets uppdrag
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand.
Förbundets investeringar i säkerhet och robusthet
I enlighet med förbundets säkerhetspolicy, beslutad av förbundsfullmäktige
2018-06-19 (Dnr 0209/18), har förbundet utfört en översyn av robustheten,
så kallad kontinuitetshantering, i den del av verksamheten som är kritisk och
samhällsviktig.
RSG har identifierat fyra åtgärder som förbundet bedömer är kritiska för att
öka förbundets robusthet i den samhällsviktiga verksamheten och för att
skydda de kritiska resurser som krävs i sammanhanget. En utförlig beskrivning av dessa åtgärder och investeringar återfinns i bilaga 1 Investeringar.
Finansieringen av investeringarna föreslås bli densamma som för investeringarna i utbildnings- och övningsverksamheten enligt Budget 2020 plan 20212022, dvs att avskrivningskostnaderna tillåts belasta det egna kapitalet de
kommande åren. RSG tillåts redovisa ett underskott motsvarande avskrivningskostnaderna för investeringarna.
Medlemsavgifter
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna.
Vid medlemssamrådet den 12 mars 2020 beviljades uppräkning av medlemsavgifterna med 2,4 % till 2021 års nivå. Vidare ska förbundet göra nödvändiga
investeringar i säkerhet och robusthet, vilka sammanlagt uppgår till ca 19,9
mkr. Underskott som uppstår till följd av de årliga avskrivningarna för dessa
investeringar ska belasta det egna kapitalet. Investeringarna prioriteras och
hanteras enligt den ordinarie investeringsprocessen och delegationen.
Budget och uppföljning
Förbundet upprättar genom föreliggande dokument en budget för 2021
samt plan för 2022 och 2023. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäktige den 1 december 2020.
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Forts. Fs § 33
Taxor
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och
explosiva varor, LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO.
Samverkan
Information om budget lämnas i förbundsrådet den 14 maj 2020. De fackliga
representanterna har i februari deltagit i ett informationsmöte med ekonomichefen avseende budgetprocessen generellt samt det pågående arbetet
med Budget 2021 plan 2022-2023.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
1) Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2021 och plan
2022-2023.
2) Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i 2021
års budget.
3) Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2021 och
plan 2022-2023 till förbundsfullmäktige för fastställande.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
Fs § 34

2020-05-07

Dnr 0833/19

Budget för revision av RSG 2021
HANDLING
Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2021.
ÄRENDET
Förbundets förtroendevalda revisorer har överlämnat ett budgetunderlag
till förbundsfullmäktiges presidium för beredning. Förbundsfullmäktiges
presidium har berett ärendet och översänder förslaget till förbundsstyrelsen för kännedom.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas till protokollet.

_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Anmälningsärenden
Fs § 35
Redovisning av fattade delegeringsbeslut
Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 34.
HANDLING
Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-05-07.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.

_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Fs § 36
Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2020
HANDLING
Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2020.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Redovisningen antecknas.
_____
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Sammanträdesdatum

2020-05-07

Förbundsstyrelsen
Information
Fs § 37

Rådande läge inom RSG med anledning av Coronapandemin
Johanna Björnfot, Operativ chef informerar om lägesbilden inom RSG med
anledning av Corona-pandemin. Aktuell lägesbild skickas för kännedom till
samtliga medlemskommuner och Länsstyrelsen varje vecka.
RSG:s ordinarie uppdrag enligt förbundsordning och handlingsprogram fortgår och i nuläget förekommer inga begräsningar i någon del av verksamhetens förmåga.
RSG:s övergripande inriktning är att:
-

RSG:s uppdrag ska säkerställas även under påfrestningar
ordinarie linjeansvar kvarstår
säkerställa förmåga till att genomföra räddningsinsatser
säkerställa kontinuitet i övrig verksamhet
vidta möjliga åtgärder för att minska smittorisken
följa och förhålla sig till ansvariga myndigheters bedömningar och
rekommendationer
följa nationella planeringsscenarion

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas.
_____
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Sammanträdesdatum

2020-05-07

Förbundsstyrelsen

Fs § 38
Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG
-

RSG:s presidium har kontaktat företrädare för Göteborgs Stad med
anledningen av Lokalnämndens beslut att inte betala ut de 1.5 miljoner kr. som är avsedda för RSG:s verksamhet Du behövs!. Punkten
redovisas under Fs 2020 § 39.

-

RSG har den 22 april 2020 tecknat avtal med Region Halland om
Första hjälpen i väntan på ambulans, IVPA inom Kungsbacka kommun. Avtalet gäller från och med den 1 juni 2020.

-

Samtal pågår angående hyresavtalet mellan RSG och SOS Alarm AB
med anledning av att SOS Alarm flyttar ut från SOS ledningscentral
på Gårda brandstation under första kvartalet 2021.

-

Räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum, Orust och Herrljunga avser att inkomma med ansökan om att ingå avtal om gemensamt
ledningssystem med RSG.

-

MSB har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en metod för stöd
till kommunal räddningstjänst i jämställdhetsfrågor. RSG har efter
önskemål från MSB utsett deltagare att medverka i arbetsgruppen.

-

Inför den kommande skogsbrandssäsongen har staten tillsatt resurser i form av sex helikoptrar och två skopande flygplan som ska användas för skogsbrandsbekämpning på nationell nivå.
RSG har en hög beredskap för skogsbrand och ett väl inarbetat samarbete med närliggande räddningstjänster och regioner.

-

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) och RSG har inlett
en dialog om ett eventuellt framtida gemensamt räddningstjänstförbund.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-05-07

Fs § 39
Lokalförvaltningens anslag till Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
verksamhet Du behövs! (f.d. HÄFA, f.d. RISK)
Du behövs! är en utbildning som brandmän på de lokala brandstationerna
genomför för alla elever i årskurs 5 på skolorna i sitt område. Syftet är att
på sikt förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor kring
hem och skolor genom att eleverna får en ökad kunskap om brand, risker,
konsekvenser och ett snabbt ingripande.
Du behövs! - konceptet är framtaget av räddningstjänsten Storgöteborg i
samverkan med Lokalförvaltningen (LF) och Göteborgs stads Försäkrings AB
Göta Lejon.
Du behövs! finansieras, för Göteborgs Stads del av LF och Göta Lejon med
1,5 miljoner kr. vardera, för övriga medlemskommuner genom en viss andel
av medlemsavgiften. Finansieringen är beslutad i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Lokalnämnden beslutade den 24 september 2019, § 129 (Dnr N2300614/19), att återta delfinansieringen av RISK (fd HÄFA, numera Du behövs!)-verksamheten vid Räddningstjänsten Storgöteborg med 1 500 000
kronor.
YRKANDE
Martin Nilsson (MP) yrkar att förbundsstyrelsen skriftligt anmodar Lokalnämnden att betala 1,5 miljoner kr. till RSG med hänvisning till Göteborgs
Stads kommunfullmäktigebeslut den 17 juni 1997, Protokoll nr 8, 2 §.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen bifaller yrkandet och ger förbundsdirektören i uppdrag
att på förbundsstyrelsen vägnar tillsända Lokalnämnden en skriftlig anmodan att utbetala anslaget om 1.5 miljoner kr för Du behövs! med hänvisning
till Göteborgs Stads kommunfullmäktigebeslut den 17 juni 1997, Protokoll
nr 8, 2 §.
_____

