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Annika Ljungh, avd.chef Socialförvaltning
Nordost
Christina Aylward Alvelin, förvaltningsdirektör Socialförvaltningen Hisingen
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Sammanträdesdatum
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Förbundsstyrelsen

Justering

Justeringsdag

2021-05-11

Justerare

Anders Hyllander och Ingrid Andreae

Justerade paragrafer

§§ 34-47

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………….

Ingrid Andreae

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

2021-04-29

Datum för anslags uppsättande

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Förbundsledningen, Gårda brandstation

……………………………………..
Karin Sköldberg

Datum för anslags nedtagande 2021-06-02
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Förbundsstyrelsen

2021-04-29

Fs § 34
Godkännande av dagordning
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Dagordningen kompletteras med informationspunkt 17, Uppställningsplats
för utbrända elbilar. Informationspunkt 15, Vaccination av operativ personal utgår.
Dagordningen godkänns.
_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen
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Fs § 35
Val av justerare
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

_____
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Information
Fs § 36
RSG-U 2019/2020: Extern utvärdering FoU i Väst.
RSG-U är ett samarbete mellan Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG),
stadsdelsförvaltningen (SDF) Östra Göteborg och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i Göteborg. Insatsen riktades till ”ungdomar i riskzon för utanförskap och kriminalitet” och pågick under hösten
2019 och våren 2020. Fyra unga vuxna deltog. Syftet var att åstadkomma vad
som beskrivs som en vändpunkt i deltagarnas liv, mot en livssituation präglad
av ökad vilja att delta i, och en känsla av att ha tillträde till, aktiviteter och
sammanhang som ligger i linje med samhällets övergripande normer. Insatsen innebar en särskild anställning inom RSG med placering på brandstationen i Angered. Två anställda inom RSG frigjordes på heltid för att fungera
som mentorer för deltagarna.
Utvärderingens fokus ligger på att belysa om RSG-U bidrog till den vändpunkt
i ungdomarnas liv som insatsen syftar till och vilken betydelse mentorskapet
hade i det sammanhanget.
Utvärderingen ger stöd för att RSG-U bidrog till önskat resultat. De tydligaste
indikationerna på det är de förändrade levnadssätt, förhållningssätt och tankemönster som deltagarna ger uttryck för, exempelvis genom att ha etablerat fungerande och ”normala” vardagsrutiner, men också att dessa rutiner
uppfattas som viktiga och positiva för det egna välbefinnandet. Ökad framtidstro, ökad självrespekt och respekt för andra, samt mer känsla av tillit och
trygghet är andra indikationer på att insatsen bidrog till önskat resultat.
Slutsatsen är att RSG-U 2019/2020 fungerade väl i stort, men utvärderingen
visar också på ett antal utvecklingsområden som bör uppmärksammas. Det
handlar om en större individanpassning till deltagarnas olika behov, ökad tydlighet och struktur samt strategier för att förhindra glapp mellan RSG-U och
efterföljande insatser. De samverkande parterna behöver också enas om hur
avvägningen mellan en ”värnad” mentorsrelation och behovet av behandlarkompetens ska se ut.
RSG-U har utvärderats av Gunilla Bergström, forskare vid FoU i Väst/GR.
HANDLING
Utvärdering av Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas till protokollet.

_____
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Ärenden
Fs § 37
Expedieras:
Kungsbacka kommun

Dnr 0191/20

Yttrande angående granskningshandling: Förslag till ny översiktsplan,
Kungsbacka kommun
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2021.
ÄRENDET
Kungsbacka kommun har översänt handlingar för granskning avseende ny
översiktsplan för Kungsbacka kommun. Räddningstjänsten har tagit del av
handlingar och hemsida daterad 2021-02-23 och lämnar följande synpunkter.
Överväganden
Den nya översiktsplanen har kompletterats med information om samhällsplanering och byggnation invid Sevesoanläggningar och leder för farligt gods.
Räddningstjänsten saknar dock fortsatt besked om vad riskhanteringsavstånd kring kommunens Sevesoanläggningar innebär i praktiken samt ett
kartlager som visar yttre gräns för riskbedömningsområde kring leder för farligt gods.
De synpunkter som räddningstjänsten framförde i samrådsskedet för den
nya översiktsplanen som inte kommenterats och/eller hanterats av Samhällsbyggnadskontoret kvarstår.
Inget ytterligare av relevans för räddningstjänstens intressen har tillkommit
eller ändrats i underlaget sedan samrådet.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Styrelsen antar förbundets yttrande och översänder det som eget yttrande
till Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun.
_____
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Fs § 38

Dnr 0235/21

Expedieras:

Delårsbokslut per den 31 mars 2021, ekonomisk lägesrapport

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

HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2021.
ÄRENDET
Resultatet per mars uppgår till 8,1 mkr mot periodens budgeterade 5,3 mkr.
Prognosen visar ett årsresultat på 10,8 mkr. I resultatet ingår en intäkt på
13,5 mkr från SOS Alarm AB, som en följd av en överenskommelse om förtida
upphörande av hyresavtalet, vars ursprungliga löptid var till och med juni
2025, men som nu avslutas per 31 maj 2021.
Den ekonomiska uppföljningen och prognosen för helåret är fortsatt präglad
av den pågående pandemin och dess konsekvenser. Den särskilda samordningsfunktionen som inrättades i februari 2020 fortsätter att proaktivt hantera frågor och situationer som uppstår. Ett visst bortfall av intäkter förväntas även för innevarande år till följd av pandemin och de restriktioner som
begränsar möjligheten att utföra vissa arbetsuppgifter fullt ut.
Intäkterna påverkas negativt även av lägre ränteintäkter och inte minst de
hyresintäkter som försvinner när hyresgäster lämnar, SOS Alarm redan under
innevarande år och längre fram även Stena Oil. Hyreskostnaden kvarstår och
det långsiktiga arbetet med lokalisering av olika delar av RSG:s verksamhet
för att uppnå ett mer ändamålsenligt nyttjande av lokaler, antas även leda
till en högre hyreskostnad. Lokalerna på Gårda som hittills hyrts av SOS Alarm
står till RSG:s förfogande från och med den 1 juni, vilket möjliggör att nu konkret planera för eventuell omlokalisering av verksamhet.
Arbetet med en utökning av gemensam systemledning pågår och under hösten ansluter Herrljunga och ytterligare räddningstjänster förväntas ansluta
efter årsskiftet. Inom den operativa verksamheten pågår ett utvecklingsarbete som hittills inneburit en organisatorisk förändring med avseende på områdesindelning samt inrättande av en särskild enhet för planering och administration.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
-

_____

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna per mars
2021
Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporterna till medlemskommunerna.
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Fs § 39

Expedieras:

2021-04-29

Dnr 0155/21

Verksamhetsplan 2022
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2021.
ÄRENDET
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) bedriver dagligen en löpande
verksamhet utifrån räddningstjänstuppdraget. Förbundet lägger också stor
vikt vid utveckling. RSG har nu för sin verksamhet utarbetat verksamhetsplan för 2022.
Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra plan för uppdraget och
fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. Verksamhetsplanen
har till formen utvecklats jämfört med tidigare verksamhetsplaner. Även arbetssättet i framtagandet har utvecklats med större delaktighet från olika
funktioner. Verksamhetsplanen har kortats ner betydligt och målen för utveckling och effekt är tongivande. Sättet att redovisa resultat är definierat i
dokumentet och innehåller både kvalitativ och kvantitativ uppföljning.
I verksamhetsplanen beskrivs inledningsvis planering och uppföljning inom
RSG både vad gäller utveckling (målstyrning) och drift (löpande verksamhet). Vidare förklaras modellen för målstyrning, där det ska finnas en balans
mellan de tre perspektiven Individ & Samhälle, Process & Organisation samt
Medarbetarskap & Ledarskap. Inom varje perspektiv finns en målbild och
till den fogas ett antal effektmål.
Målbilder och effektmål har tillkommit i ett målberedningsarbete med representation från medarbetare, enhetschefer, ledningsgrupp, fack och politiker. Underlag i utvecklingsarbetet har framför allt varit en behovsinventering, verksamhetsuppföljning och infogande av befintliga styrande dokument.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
verksamhetsplan för 2022 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige för fastställande.
_____
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Fs § 40

2021-04-29

Dnr 0021/21

Budget för revision av RSG 2022
HANDLING
Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2022.
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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Fs § 41

Expedieras:
Räddningstjänsten Väst
Hylte
Laholm
Halmstad
Båstad

2021-04-29

Dnr 0191/21

Samverkan mellan räddningstjänsterna i Storgöteborg, Räddningstjänsten Väst, Hylte, Laholm, Halmstad och Båstad
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2021.
ÄRENDET
Räddningstjänsterna i kommunerna Hylte, Laholm, Halmstad, Båstad samt
Räddningstjänsten Väst har inkommit med avsiktsförklaring om att ansluta
till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) ledningscentral samt ledningssystem.
Av den statliga räddningstjänstutredningen ”En effektivare kommunal Räddningstjänst” SOU (2018:54) beskrivs behovet av att ha tillgång till en övergripande ledningsfunktionalitet. Räddningstjänsterna i kommunerna Hylte, Laholm, Halmstad, Båstad samt Räddningstjänsten Väst uppfyller i dagsläget
inte lagstiftarens kommande intentioner avseende ledningsförmåga vid såväl
komplexa som långvariga ledningsinsatser.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsdirektören får i uppdrag att påbörja införlivandet av Hylte, Laholm, Halmstad, Båstad samt Räddningstjänsten Väst till Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs ledningscentral samt ledningssystem.
Förbundsdirektören ska kontinuerligt lämna information i ärendet till förbundsstyrelsen.
_____
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Fs § 42

2021-04-29

Dnr 0172/21

Expedieras:

Yttrande över remiss SOU 2021:25 – Struktur för ökad motståndskraft

Göteborgs Stad

HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2021.
ÄRENDET
Staten har i de tidigare utredningarna Motståndskraft och Värnkraft börjat
återtagandet av en robust krisberedskap och planering inför höjd beredskap. Föreliggande utredning fortsätter det arbetet. Utredningen berör
främst styrning och organisering av statliga myndigheter samt lagförslag avseende krisberedskap och civilt försvar.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har av kommunstyrelsen i
Göteborgs stad beretts möjlighet att svara på remissen för det statliga betänkandet SOU 2021:25 - Struktur för ökad motståndskraft, inom ramen för
utredningen om civilt försvar.
Sammantaget har RSG inga avgörande synpunkter på utredningens förslag,
annat än att utredningen bidrar till ökad styrning och tydligare struktur. I
yttrandet som redovisas i bilaga 1 redovisas ett antal synpunkter av detaljkaraktär, för Göteborgs stad att redovisa i sitt remissyttrande.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande över remiss om Struktur för
ökad motståndskraft (SOU 2021:25) i enlighet med bilaga 1 till räddningstjänstförbundets tjänsteutlåtande som eget yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen i Göteborgs Stad.
_____
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Anmälningsärenden
Fs § 43
Redovisning av fattade delegeringsbeslut
Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december
2020 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 43.
HANDLING
Förteckning över fattade delegationsbeslut för februari och mars 2021.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Anmälan av delegationsbeslut antecknas till protokollet.

_____
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2021-04-29

Fs § 44
Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2021
HANDLING
Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2021.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Redovisningen antecknas till protokollet.
_____
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Information
Fs § 45
Internkontroll LBE
YRKANDE
Lisa Andersson (M) yrkar att informationsärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2021.
PROPOSITION
Efter ställd proposition finner ordförande att ärendet ska bordläggas.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 3
juni 2021.

_____
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Fs § 46
IT-säkerhet och molnfrågan
YRKANDE
Lisa Andersson (M) yrkar att informationsärendet bordläggs till sammanträdet den 3 juni 2021.
PROPOSITION
Efter ställd proposition finner ordförande att ärendet ska bordläggas.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 3
juni 2021.
_____
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Förbundsstyrelsen

Fs § 47
Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG
-

Johanna Björnfot, operativ chef, informerar om rådande pandemiläge.
FHM har lämnat förtydligande besked om vilka kategorier som definieras som vårdpersonal med rätt till vaccin i fas 2. Definitionen innebär att brandmän som utför IVPA-uppdrag inte räknas som vårdpersonal.
Antigentester erbjuds till heltidsanställd personal vid insatsavdelningen, operativ ledning och Ledningscentralen. Testningen är frivillig och kommer utökas till fler personalgrupper inom kort. Testerna
är ett komplement till övriga försiktighetsåtgärder.

-

Anders Ekberg, räddningschef, informerar om industribranden på
Ringön den 28 mars och det efterföljande utredningsarbetet avseende ansvar för kostnader i samband med hantering och sanering
av släckvatten.

-

MSB ställer högre krav på kommunerna att redovisa hur de statliga
civilförsvarsmedlen används. MSB har tydligt angett att 4,50 kr per
kommuninvånare ska gå till utveckling av räddningstjänst i enlighet
med vad som anges i räddningstjänstutredningen.

-

RSG har lånat ut personal till bland annat närliggande räddningstjänster och MSB. Detta är positivt både för de mottagande verksamheterna, RSG som organisation och berörda individer.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas till protokollet.
_____
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2021-04-29

Fs § 48

Uppställningsplats för utbrända elbilar
Mats Lennartsson (M), har lyft frågan om uppställningsplatser för utbrända
elbilar till företrädare för Partille kommun. Intresset för en eventuell gemensam uppställningsplats för flera kommuner ska undersökas.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Informationen antecknas till protokollet.
_____

