SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Tid
Plats

15.40 –18.35, ajournering kl. 17.00-17.10
Gårda Brandstation, Göteborg

Beslutande

Anders Hyllander (M), ordförande
Ingrid Andreae (S)
Frida Tånghag (V) §§ 51 - del av 57
Lars Kérla (D) §§ 51 - del av 61
Ingemar Johansson (C)
Lisa Andersson (M), vice ordförande §§ 51-57
Owe Willingskär (M)
Mats Lennartsson (M)
Lars-Erik Snällman (M)

Tjänstgörande ersättare

Martin Nilsson (MP) ersättare för Frida Tånghag §§ 58-61
Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Lisa Andersson (M) §§ 58-61

Närvarande ersättare

Kristina Bergman Alme (L)
Martin Nilsson (MP)
Sven-Ove Johansson (S)
Lena Fredriksson (S)
Bengt Odeholm (S)
Lillemor Rånevik (S)

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Personalrepresentanter
Justering

Lars Klevensparr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef
Karin Sköldberg, förbundssekreterare
Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef §§ 51-60
Marie Caldenby, förbundsjurist
Marie Karlsson, ekonomichef
-

Justeringsdag

2020-09-09

Justerare

Anders Hyllander och Ingrid Andreae

Justerade paragrafer

§§ 51-61

Underskrifter

Peter Backenfall, förbundsstabschef
Helena Grimm, miljöstrateg §§ del av 53 - 55
Leif Loeskow, brandingenjör §§ 56-57
Peter M Johansson, enhetschef del av § 61
Johanna Björnfot, op chef §§ del av 58 - 61

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………….

Ingrid Andreae

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

2020-09-03

Datum för anslags uppsättande

2020-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Förbundsledningen, Gårda brandstation

……………………………………..
Karin Sköldberg

Datum för anslags nedtagande 2020-10-02
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Fs § 51
Godkännande av dagordning
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Dagordningen godkänns.
_____

Fs § 52
Val av justerare
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
Fs § 53

Expedieras:

2020-09-03

Dnr 0318/20 och 0319/20

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 juli 2020.
ÄRENDET
Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund
behöver Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin
verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna tillämpa frister för sotning
och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att
samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.
RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som
åvilar medlemskommunerna i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Detta innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till
fyra privata utförare, s.k. sotningsleverantörer.
Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod
vara fastställd. Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på
kvalitetskriterier istället för pris då taxan för sotning och rengöring är på
förhand fastställd.
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts
av den befintliga taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel och tydlig i sin konstruktion. Taxans
konstruktion lämnas oförändrad. Det finns vissa behov av att göra
mindre justeringar och tillägg i taxan. Sammanfattningsvis görs justeringar och tillägg avseende:
•

Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg

•

Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov mellan ordinarie sotningstillfällen

•

Avgift för ej tillträde

•

Avgift för ombokning
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Forts. Fs § 53
Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska
ske. För att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I
MSB:s allmänna råd finns rekommendationer om hur ofta sotning bör
ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte RSG
funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda justering
som föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra
intervallet beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde
år till en gång vart tredje år. Vidare görs en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna.
YRKANDEN
Ingrid Andreae (S) yrkar att ärendet återremitteras till förbundet för vidare beredning avseende punkt 1.7 Avgift för ej tillträde och punkt 1.8
Avgift för ombokning i Taxa sotning och rengöring för att utreda
huruvida ombokning kan ske utan avgift i vissa fall.
PROPOSITION
Efter ställd proposition finner ordföranden att förbundsstyrelsen beslutar bifalla yrkande från Ingrid Andreae.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förbundet för vidare beredning avseende punkt 1.7 Avgift för ej tillträde och punkt 1.8 Avgift för ombokning i Taxa sotning och rengöring för att utreda huruvida ombokning kan ske utan avgift i vissa fall.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

Fs § 54
Expedieras:
Revisorerna

2020-09-03

Dnr 0162/20

Revisionsrapport: Befattningsrelaterad utbildning och övning, räddningstjänstperson i beredskap och brandmän inom räddningsvärn
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2020.
ÄRENDET
Hösten 2019 genomförde revisionsbyrån PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, en granskning
av befattningsrelaterad utbildning och träning. Granskningen syftade till att
bedöma om styrelsen säkerställer att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar. Granskningsrapporten redovisades till förbundsstyrelsen den 3 december 2019.
Rapporten och granskningsresultatet inriktades främst mot personal som
ingår i den operativa heltidsorganisationen (heltidsbrandmän och styrkeledare) och inte de beredskapsanställda styrkorna (RiB). RiB organisationen
utgör nära en tredjedel av de operativa styrkorna. Det saknas därför en helhetssyn i och med att inte RiB organisationen omfattats av granskningen.
PwC fick i uppdrag av revisorerna att komplettera den fördjupade granskning som genomfördes 2019 avseende befattningsrelaterad utbildning och
träning för heltidsbrandmän, genom att granska utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och brandmän inom räddningsvärn (Värn)
utifrån revisionsfrågan ”säkerställer styrelsen att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar?”.
Den sammanfattande bedömningen är att förbundsstyrelsen inte i tillräcklig
omfattning säkerställer att räddningstjänstpersoner i beredskap och värnbrandmän erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar.
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Sammanträdesdatum

2020-09-03

Förbundsstyrelsen

Forts. Fs § 54
Efter genomförd granskning rekommenderar revisorerna förbundsstyrelsen
att:
•

•

Förbättra ändamålsenligheten gällande utbildningsverksamheten
genom att optimera användningen av tid och resurser inom förbundets alla delar och processer, exempelvis genom att förlägga vissa
utbildningar till kvällstid och helger för att bättre passa RiB och
Värn. (Samma som granskning av heltid)
Stärka den interna kontrollen kring uppföljning av utbildningsverksamheten genom att besluta om rutiner och processer för en fullständig och aktuell dokumentation av samtliga utbildningsinsatser
och aktiviteter i Daedalos för RiB och Värn. (Delvis samma som
granskning av heltid)

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen senast den 3 december 2020 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer.
_____
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Sammanträdesdatum

2020-09-03

Förbundsstyrelsen
Fs § 55

Dnr 0381/20

Miljöpolicy och riktlinje för miljöfrågor
HANDLING
-

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2020.

-

Ändringsyrkande från M, L och C

ÄRENDET
Miljöfrågan har kommit att betyda allt mer då mångfalden och spridningen
av kemikalier samt användningen av fossila bränslen hotar samhället och
mänskligheten som den ser ut och är organiserad idag. RSG har för att motverka detta, liksom andra svenska myndigheter, en skyldighet att medverka
till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har därför upprättat en policy samt
riktlinje för miljöområdet.
Miljöpolicyn utgår från RSG:s verksamhet och syftar till att ta ansvar för de
miljöutmaningar som uppstår inom organisationen genom användningen av
kemikalier, vatten, energi och transporter samt genom det avfall som genereras.
RSG:s miljöpolicy visar viljan och avsikten med det interna miljöarbetet
inom förbundet medan den politiska riktlinjen konkretiserar policyn.
YRKANDEN
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till ändringsyrkande från M, L och C.
Ingrid Andreae (S) yrkar att ärendet bordläggs till sammanträdet den 8
oktober 2020.
PROPOSITIONSORDNING
Ordförande redovisar att han först ställer proposition på bordläggning och
avgörande idag. Beslutar förbundsstyrelsen att avgöra ärendet idag ställs
proposition på förbundets förslag som redovisas i TU daterat den 8 juli 2020
och Lisa Anderssons yrkande.
PROPOSITION
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att ärendet ska bordläggas.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 8
oktober 2020.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

Fs § 56
Expedieras:
Göteborgs Stad
Mölndals stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

2020-09-03

Dnr 0384/20

Ekonomisk lägesrapport per maj 2020 för Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2020.
ÄRENDET
Resultaträkningen för perioden januari till maj visar ett utfall på 13,4
mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 6,1
mkr. Årsprognosen för 2020 visar ett resultat på -7,0 mkr, vilket medför
en avvikelse med -7,0 mkr i förhållande till årets budget, som är satt till
+/-0 mkr.
Prognosen för året har därmed justerats ytterligare sedan i mars då
årets underskott prognostiserades till -4,2 mkr. Den ekonomiska uppföljningen och prognosen präglas fortsatt starkt av den pågående pandemin och dess konsekvenser. Som tidigare rapporterats har Räddningstjänstförbundet fattat ett särskilt inriktningsbeslut för att säkerställa en
acceptabel nivå av den operativa verksamheten med avseende på risken
för hög personalfrånvaro.
Ekonomiskt har pandemins påverkan främst drabbat förbundets intäkter
som i prognosen per maj bedöms sjunka med omkring 12 mkr för helåret. Uppskattningen är högst preliminär och beror självklart på utvecklingen av pandemin och de rekommendationer och restriktioner som följer. De förlorade intäkterna är främst hänförliga till brandskyddskontrolller och utbildningsverksamhet.
Beträffande förbundets kostnader och pandemins påverkan förekommer kostnader både direkt och indirekt orsakade av pandemin. Samtidigt sker en viss minskning av kostnader för exempelvis konferenser och
utbildningar. RSG har precis som andra arbetsgivare erhållit statlig ersättning för sjuklönekostnader.
Vid pandemins utbrott bromsade RSG verksamheten tillfälligt och rekryteringar samt olika aktiviteter blev uppskjutna. Syftet med denna tillfälliga inbromsning var att dels skapa ett utrymme för att hantera förlorade intäkter, dels ta höjd för andra oförutsedda kostnader som kunde
tänkas uppstå på grund av pandemin. Det var också viktigt att utvärdera
hur RSG generellt skulle förhålla sig till ekonomin under rådande omständigheter.
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Forts Fs. § 56

Ledningens uppfattning var att inbromsningen var tillfällig och det bedömdes sedan viktigt, både för förbundet och omgivningen, att fortsätta
med så mycket som möjligt av pågående utvecklings- och projektarbeten. Självklart under efterlevnad av rekommendationer och restriktioner
samt inte minst med en hållbar personalsituation. Detta är fortsatt förbundets hållning och grunden för planering resten av året.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen godkänner lägesrapporten per maj 2020 och översänder rapporten till medlemskommunerna.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

Fs § 57
Expedieras:
Kungsbacka kommun

2020-09-03

Dnr 0191/20

Yttrande angående samrådshandling: Översiktsplan för Kungsbacka,
dnr. KS 2017-00565
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2020.
ÄRENDET
Samhällsbyggnadskontoret har översänt internetlänk till hemsida som utgör samrådshandling avseende ny översiktsplan för Kungsbacka kommun.
Räddningstjänsten har tagit del av samrådshemsidan daterad 2020-03-24
och lämnar i yttrande med Dnr 0191/20 synpunkter på översiktsplanen för
Kungsbacka.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande som eget yttrande och översänder till Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Anmälningsärenden
Fs § 58
Redovisning av fattade delegeringsbeslut
Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 58.
HANDLING
Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-09-03.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.

_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen

2020-09-03

Fs § 59
Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser maj-juli 2020
HANDLING
Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser maj-juli 2020.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Redovisningen antecknas.
_____
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Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
Fs § 60

2020-09-03

Dnr. 0224/20

Redovisning av ordförandebeslut
HANDLING
Yttrande över förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer daterat den 11 juni 2020.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Redovisningen antecknas.
_____
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Sammanträdesdatum

2020-09-03

Förbundsstyrelsen

Fs § 61
Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG
-

Johanna Björnfot, operativ chef informerar om sommaren och nuläget inom RSG med anledning av Corona-pandemin. Personalfrånvaron har legat på normala nivåer under sommaren och det totala antalet räddningsuppdrag har varit något färre för perioden. Inför
hösten trappas krishanteringsarbetet ner men utvecklingen i samhället bevakas och bedöms kontinuerligt. Viss verksamhet som varit
pausad återupptas, bland annat planerad förebyggande verksamhet
och Du Behövs.

-

Peter Johansson, chef för brandskydds- och tillsynsenheten och Marie Caldenby, förbundsjurist föredrar processen kring beslut om förbud och beslut om föreläggande med vite enligt Lag om skydd mot
olyckor. Sedan 2017 har RSG genomfört tillsyner i samverkan med
bland andra polis, Göteborgs Stad och Skatteverket.

-

Ur räddningstjänstsynvinkel har sommaren varit lugn. Vädret har bidragit till att det inte har förekommit några större bränder i skog eller mark.

-

Trafikverket har återkommit med svar på RSG:s skrivelse om Trafikverkets placering av reningsverk på RSG:s fastighet Färjenäs.

-

Stena Oil avser att lämna Färjenäs den 30 juni 2022. Med anledning
därav intensifierar RSG sitt arbete med att utreda och planera för
en utökad övningsverksamhet.

-

RSG är representerat i flera referensgrupper för MSB, bland annat i
frågor rörande CBRNE och sprängämnessäkerhet.

-

Den första september kolliderade två godsvagnar med farligt gods
vid rangering på Sävenäs rangerbangård. Räddningsuppdraget var
omfattande och pågick under lång tid, alla inblandade gjorde ett
mycket bra jobb och händelsen slutade väl.

-

RSG för dialog med företrädare för SBRF:s medlemskommuner inför
deras eventuella ansökningar om inträde i gemensamt förbund
med RSG.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas.
_____

