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                        2021-11-10 

Förbundsstyrelsen 
 

Tid  15.35 –17.30 
Plats Gårda Brandstation, Göteborg 

  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande 
 Ingrid Andreae (S) 
 Lars Kérla (D) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Lillemor Rånevik (S) ersättare för Lisa Andersson (M) 
 Lena Fredriksson (S) ersättare för Frida Tånghag (V) 
  
Närvarande ersättare -  
  
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Marie Caldenby, förbundsjurist 

 Anders Ekberg, räddningschef IdaMaria Stocks, kommunikationschef 

 Karin Sköldberg, förbundssekreterare Thomas Tell, avdelningschef  

 Marie Karlsson, ekonomichef Johanna Björnfot, avdelningschef § 102 

  Carina Björkman, utvecklingschef 

   
Personalrepresentanter Johan Biörsmark, Ledarna §§ 93 – del av 103  
   
Justering  
Justeringsdag 2021-11-22 
  
Justerare Anders Hyllander och Ingrid Andreae 
  
Justerade paragrafer §§ 93-104 
  

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 2021-11-10 
 
Datum för anslags uppsättande 2021-11-22  Datum för anslags nedtagande 2021-12-14 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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Fs § 93 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Pkt 12, Eventuellt utökat räddningstjänstförbund läggs sist på dagord-
ningen.  

Dagordningen godkänns. 

_____ 
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Fs § 94 

Anmälan av jäv 

Ingen anmälan 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas till protokollet. 

_____ 
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Fs § 95  

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

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

_____ 
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 Fs § 96 Dnr 0231/21 

Expedieras: 

Räddningstjänsten Väst
  
  
 

Remissyttrande gällande handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor för Räddningstjänsten Väst 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2021. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Väst har tillsänt Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
remiss gällande Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för Räddningstjänsten Väst. RSG lämnar synpunkter på remissen i 
yttrande med Dnr. 0231/21.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande som eget yttrande och övers-
änder det till Räddningstjänsten Väst. 

 

_____ 
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 Fs § 97 Dnr 0435/21 

Expedieras: 

Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund  

Remissyttrande gällande handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor för Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda har tillsänt Räddningstjänsten Storgö-
teborg (RSG) remiss gällande Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda. RSG lämnar 
synpunkter på remissen i yttrande med Dnr. 0435/21.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande som eget yttrande och övers-
änder det till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. 

 
_____ 
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 Fs § 98 Dnr 0021/21 

 Tilläggsbudget för revision av RSG 2022 

HANDLING 

Förbundsfullmäktiges presidiums skrivelse med Dnr. 0021/21. 

ÄRENDET 

Enligt revisionsreglemente för RSG ansvarar förbundsfullmäktiges presidium 
för beredning av budget till revisorerna. 

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet svarar fullmäktige för att re-
visionen har tillräckliga resurser för att genomföra revisionsuppdraget enligt 
kommunallagen och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande 
att revisorerna kan avge ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. 

Förbundsfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 8 om 330 000 kr i budget 
för revision av RSG år 2022. 

Förbundets revisorer har avtal med revisionsbyrån PwC om revisionstjänster 
samt sakkunnigt biträde. Avtalet med PwC löper ut den 31 december 2021. 
Upphandling av revisionstjänster och sakkunnigt biträde har genomförts un-
der andra och tredje kvartalet 2021. Vid val av ny leverantör har den anbuds-
givare med lägsta anbud tilldelats uppdraget. Den nya leverantören kommer 
att kosta 160 000 kr mer per år än nuvarande leverantör. Avtal med ny leve-
rantör av revisionstjänster börjar gälla den 1 januari 2022. 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning äskar förbundets förtroendevalda 
revisorer utökad revisionsbudget för 2022 enligt följande: 

Utöver den budgetram som beslutats av förbundsfullmäktige den 15 juni 
2021 om 330 000 kr äskar revisorerna ytterligare 160 000 kr i budget för år 
2022. 

Revisorernas sammanlagda äskande av revisionsbudget för 2022 blir därmed 
480. 00 kr. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att revisionen tilldelas ett anslag för år 
2022 på ytterligare 160 000 kr. 
 
_____ 
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 Anmälningsärenden 

 

 

 Fs § 99  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 
2020 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 99. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2021-11-10. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 100  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser september 2021. 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser september 2021. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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 Informationsärenden 

 

 

 Fs § 101 Dnr. 0152/18 

 Ombyggnad av Lundby brandstation 

Lundby brandstation byggdes 1937 och har byggts till 1945 och 1968. RSG 
hyr brandstationen av Göteborgs stad. Stationen är inte anpassad till da-
gens krav och behovet av modernisering är angeläget. 

2018 uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att utreda konse-
kvenser och kostnader för följande lösningar; total ombyggnad, partiell om-
byggnad alternativt nybyggnation på befintlig eller annan plats. 

En arbetsgrupp inom RSG, med projektledare från Göteborgs Stads fastig-
hetskontor, har utrett frågan och kommit fram till att alternativet med par-
tiell ombyggnad är det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga för verk-
samheten. Stora delar av den befintliga byggnaden kan behållas men om-
fattande ombyggnationer krävs. Alternativet stöds av fastighetskontoret 
och nu inleds en förstudie/förprojektering ihop med en anlitad arkitekt. 

I arbetet beaktas förutsättningar för Renare arbetsplats (RAP) och En ar-
betsplats för alla med möjlighet till enskild omklädning och dusch. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 
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 Fs § 102 Dnr 0412/21 

 Kompletterande information till Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) om RSG:s arbete enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 

HANDLING 

Förbundets skrivelse till MSB daterad den 24 september 2021. 

ÄRENDET 

MSB har inom ramen för sitt tillsynsansvar avseende kommunernas arbete 
med skyldigheterna enligt LSO tillskrivit RSG. MSB har utifrån årsuppföljning 
av LSO 2018-2020 gjort iakttagelser inom följande områden: 

- LSO 5 kap 1 § Kommunens tillsyn - omfattning av tillsynsverksamhet 

- FSO 3 kap 6 § Kommunens plan för räddningsinsatser 

- LSO 3 kap 4 § Rengöring och brandskyddskontroll - Fristuppfyllnad 
brandskyddskontroll 

RSG gavs möjlighet att inom tre veckor komplettera och korrigera eventu-
ella felaktigheter. Information om orsaker till den rådande situationen och 
vilka eventuella åtgärder RSG avser att vidta för att hantera situationen är 
av särskilt intresse. RSG lämnade kompletterande information genom skri-
velse med Dnr 0412/21 till MSB den 15 oktober.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 
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Fs § 103 

 Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG 

- Den 17 december anordnar RäddsamVG en kunskapsdag, Inklude-
rande räddningstjänst – vad hände med #larmet går?  

- RSG kommer inom kort placera ut defibrillatorer/ hjärtstartare på 
utsidan av förbundets samtliga brandstationer. Hjärtstartarna kom-
mer vara kopplade till hjärtstartarregistret vilket i sin tur är kopplat 
till mobilapparna SMSlivräddare och Rädda Hjärtat. 

- Automatiska brandlarm utgör 40% av alla larm på Gårda brandstat-
ion. Av dessa är 90% onödiga larm, det vill säga att larmet har utlöst 
utan att det förekommer någon brand. RSG avser vidta åtgärder för 
att avsevärt minska de onödiga automatlarmen. Som första åtgärd 
ska RSG träffa Göteborgs Stads lokalförvaltning (LF). 50% av de 
automatiska brandlarmen härrör till LF:s anläggningar. 

- Förbundsdirektör Lars Klevensparr informerar om en arbetsplatso-
lycka som inträffade på RSG:s övningsplats Karholmen 2020. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 
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 Fs § 104 Dnr 0535/20 

 Eventuellt utökat räddningstjänstförbund 

Carina Björkman, utvecklingschef, informerar om pågående förbundsut-
veckling. 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) består av kommunerna 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund. Samtliga tre kommuner har lämnat in in-
tresseanmälningar om att ingå i RSG:s kommunalförbund och processen 
med att lösa upp Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är påbörjad.  

RSG utreder för närvarande förutsättningar för eventuellt medlemskap och 
förväntas bli klara med utredningsrapporten i december 2021. Utifrån vad 
utredningen visar kommer nästa steg att vara ett politiskt ställningstagande 
och beslut både hos RSG:s medlemskommuner och SBRF:s medlemskom-
muner. Detta kan ske tidigast under 2022 och eventuellt utökat förbund 
kan bli av tidigast 2023. Respektive anslutande kommun får vid anslutning 
stå för sina kostnader under en infasningsperiod.  
 
Det finns behov av en övergångslösning fram till att politiskt beslut kan fatt-
tas om utökat förbund. RSG och SBRF avser med anledning av detta att 
teckna avtal om samverkan enligt kommunallagen. Avtalet innebär i korthet 
att RSG tar över ledning och styrning av SBRF i form av chefskap på led-
nings- och avdelningsnivå. SBRF kvarstår som egen juridisk person med 
egen politisk styrning och fullt ansvar för ekonomi, arbetsmiljö etc. Avtalet 
är planerat att träda i kraft den 1 januari 2022.   
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 

 


