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 Lars Kérla (D) 
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 Mats Lennartsson (M) §§ 14-20 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Ingrid Andreae (S) 
 Martin Nilsson (MP) ersättare för Johanna Eliasson (V) 
 Bengt Odeholm (S) ersättare för Hans Forsberg (M) 
 Lillemor Rånevik (S) ersättare för Mats Lennartsson (M) §§ 21-27 
  
Närvarande ersättare  
  
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör Johanna Björnfot, Operativ chef §§ 14-17  

 Anders Ekberg, räddningschef Eva-Marie Wiik Hultén 

 Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef  Josefin Hybring § 25 

 Marie Karlsson, ekonomichef Patrik Midenborn § 25 

 Jeanette Karlström, kommunikationschef Pernilla Alsterlind §§ 14-20 

 Peter Backenfall, förbundsstabschef  Sara Fischer §§ 14-24 

   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
Justeringsdag 2020-03-17 
  
Justerare Anders Hyllander och Lars Kérla 
  
Justerade paragrafer §§ 14-27 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Sigrun Hreidarsdottir 

 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Anders Hyllander 
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Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 
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Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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Fs § 14 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med två informationspunkter:  

• RSG:s vidtagna/pågående åtgärder med anledning av Coronaviruset 
(2019-nCoV) 

• Socialt brandförebyggande arbete 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

 

 

 

  

Fs § 15 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Lars Kérla (D) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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 Fs § 16 Dnr 0046/20 

 Information om RSG:s vidtagna/pågående åtgärder med anledning av 
Coronaviruset (2019-nCoV) 

Johanna Björnfot, operativ chef, informerar om RSG:s vidtagna/pågående 
åtgärder med anledning av Coronaviruset. 

Förbundsdirektören har fattat ett särskilt inriktningsbeslut som syftar till att 
skapa en handlingsberedskap för att RSG som helhet ska kunna upprätthålla 
sin funktionalitet vid eventuella påfrestningar med anledning av 
coronaviruset. Avsikten är att RSG ska kunna säkerställa förmåga att 
genomföra räddningsinsatser, säkerställa kontinuitet i övrig verksamhet 
samt vidta möjliga åtgärder för att minska smittorisken för personalen. 

En särskild samordningsfunktion har inrättats för att skapa en samordnad 
handlingsberedskap för att RSG som helhet ska minska effekterna av de 
påfrestningar som skulle kunna uppstå, för att upprätthålla tillräcklig 
funktionalitet i verksamheten. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 17 Dnr 0162/19 

Expedieras: 

Revisorerna 
  
  
 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2019 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2020. 

ÄRENDET 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Storgöteborg har PwC genomfört en grundläggande 
granskning av förbundets verksamhet. 

I revisionsrapporten framgår gjorda iakttagelser och revisorernas 
bedömning och rekommendationer. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder förbundsstyrelsen kommer att 
vidta med anledning av gjorda iakttagelser och lämnade 
rekommendationer.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till 
förbundsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2020 med åtgärdsförslag 
utifrån revisionens rekommendationer. 

Mottagandet av rapporten antecknas i protokollet. 

_____ 
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 Fs § 18 Dnr 0162/19 

Expedieras: 

Revisorerna 
  
  
 

Svar till revisorerna angående granskning av befattningsrelaterad 
utbildning 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2020. 

ÄRENDET 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en granskning av 
förbundet avseende befattningsrelaterad utbildning och övning.  

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

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

Svaret skickas till revisorerna. 

_____ 
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 Fs § 19 Dnr 0833/19 

 Underlag för budget verksamhetsåret 2021 samt planperioden 2022–2023 
för Räddningstjänsten Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsdirektörens underlag för budgetframställan daterat den  
18 februari 2019. 

ÄRENDET 

Dokumentet beskriver främst angelägna frågor och behov ur de 
förebyggande 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 en rad år endast erhållit medel för löneuppräkning och 
prisuppräkning för övriga verksamhetskostnader som exempelvis 
drivmedel, fastighetskostnader, arbetskläder, materiel samt för 
entreprenad- och konsultkostnader. Därutöver har underbalansering av 
budget beviljats under 2017 och 2018 för att finansiera uppbyggnad av 
brandskyddskontrollenheten. Inför 2019 tilläts RSG använda eget kapital 
och visa ett negativt resultat för att ha utrymme att göra vissa strategiska 
satsningar. Inför budgetåret 2020 gjordes sedvanlig uppräkning av medel 
(2,4 %) samt tilläts förbundet använda eget kapital för kommande 
kostnader i samband med upprustning av den befintliga utbildnings- och 
övningsanläggningen i en övergångsperiod fram till dess en ny anläggning 
är etablerad.  

Med utgångspunkt i den beskrivning och analys av det läge 
räddningstjänstförbundet befinner sig i både avseende 
samhällsutvecklingen och medlemskommunernas tillväxt, understryks 
behovet av finansiering avseende investeringar förutom sedvanlig 
uppräkning av medlemsavgiften för att täcka löne- och kostnadsökningar. 

Händelser i omvärlden som exempelvis terrorhot och omfattande 
skogsbränder bidrar till ett generellt ökat fokus på säkerhet och beredskap i 
samhället. Social oro beroende på ökad segregation och ojämlikhet 
inkluderar beteenden eller tillstånd som kan ha stor inverkan på RSG:s 
möjlighet att genomföra räddningsinsats. 

Till följd av en förändring i riskbild och nationell inriktning råder en 
pågående förändring gällande räddningstjänst under höjd beredskap. 
Statsmakten har tagit upp frågan om ett utvecklat totalförsvar inklusive 
civilt försvar och räddningstjänsten är en av flera parter i samtalen som förs 
om den nationella kapacitet som planeras att byggas upp. Sommaren 2018 
införde RSG egen höjd beredskap med anledning av risk för skogsbränder 
och i samband med event och händelser. 
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forts.§ 19 

Höjda förväntningar och ökade krav på räddningstjänsten innebär 
investeringar av olika slag. RSG har fokus på effektiviseringar och 
besparingar för att så långt möjligt finansiera utvecklingen av 
verksamheten, men när det gäller finansiering av större investeringar krävs 
särskilda lösningar som exempelvis utnyttjande av uppbyggt eget kapital. 

För att fullfölja ambitionen att hantera de identifierade riskerna som 
uppstår med den förändrade samhällsutvecklingen, har förbundet inlett 
satsningar under 2019 och avsikten är att fortsätta dessa under kommande 
år. Därutöver har projektet att skapa en framtida utbildnings- och 
övningsanläggning påbörjats. I väntan på den nya anläggningen måste 
verksamheten bedrivas med hänsyn tagen till bland annat 
utbildningsbehov, kapacitet och inte minst arbetsmiljö och miljö. För att 
klara detta kommer det att krävas investeringar på kort sikt. Omfattande 
saneringar kommer också att behöva göras. 

Förbundsstyrelsen föreslår inför 2021 en uppräkning av medlemsavgiften 
avseende räddningstjänstverksamheten med 2,8 % samt därutöver 
ytterligare tillskott för finansiering av investeringar i säkerhet och 
robusthet, se kapitel 12 samt bilaga 1. Investeringarna föreslås samma 
hantering som finansiering av investeringar i utrustning under 
övergångsperioden till den nya utbildnings- och övningsanläggningen 
(Budget 2020 plan 2021-2022) och kommer då att öka de årliga 
avskrivningskostnaderna med i genomsnitt två miljoner kronor, beroende 
på förväntad ekonomisk livslängd samt när i tid investeringarna görs.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Underlag för budgetframställan och 
överlämnar framställan till medlemssamrådet. 

_____ 
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 Fs § 20  

 
 

Information om socialt brandförebyggande arbete 

ÄRENDET 

Pernilla Alsterlind informerar om sociala risker och socialt 
brandförebyggande arbete. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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Anmälningsärenden 

 

 Fs § 21  

 

 

Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 
2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 21. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-03-04. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 22 Dnr 0780/19 

 Årsuppföljning 2019 – kommunernas uppgifter enligt LSO 

HANDLING 

Räddningstjänsten Storgöteborgs svar på Länsstyrelsens och MSB:s  
årsuppföljning 2019. 

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 § 23 Dnr 0839/19 

 Årsuppföljning 2019 – kommunernas uppgifter enligt LBE 

HANDLING 

Räddningstjänsten Storgöteborgs svar på MSB:s årsuppföljning 2019. 

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.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

_____ 
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 Fs § 24  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser januari 2020 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser januari 2020. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Information 

   

 Fs § 25 

Information om RSG:s tillsynsverksamhet gällande explosiva varor enligt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Patrik Midenborn enhetschef, informerar om tillsynsverksamheten gällande 
explosiva varor enligt LBE.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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 Fs § 26 

Information om kommunikationsenhetens arbete 2019 

Jeanette Karlström kommunikationschef, informerar om 
kommunikationsenhetens arbete 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 

_____ 
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Fs § 27 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Arbetsmiljöverket inspekterade delar av verksamheten den 18 
februari. Uppföljning av inspektionen är den 20 maj. 

- RSG, Storstockholmsbrandförsvar (SSBF) och Räddningstjänsten 
SYD (RSYD) genomför ett gemensamt presidiemöte den 3-4 juni. 
Med anledning härav börjar förbundsstyrelsens sammanträde den 
4 juni en timme senare, kl. 16.30. Mötet är på Kungsbacka 
brandstation. 

- Konferensen Brand 2020 är i Kalmar 27-28 maj. Från styrelsen är 
det önskvärt att två personer deltar.  

- Gratifikation är den 24 april på Börsen i Göteborg. Styrelsens 
ledamöter och ersättare påminns om att anmäla sitt deltagande. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen. 
_____ 

 

 


