
     
   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2021-12-08 
Förbundsstyrelsen 
 

Tid  15.35 –18.20, ajournering 17.25-17.35 
Plats Gårda Brandstation, Göteborg 
  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande 
 Lars Kérla (D) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Lisa Andersson (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Martin Nilsson (MP) ersättare för Ingrid Andreae (S) §§ 105-116 
 Kristina Bergman-Alme ersättare för Ingrid Andreae (S) §§ 117-121 
 Eva Borg (S) ersättare för Frida Tånghag (V) 
  
Närvarande ersättare Kristina Bergman Alme (L) §§ 108-116 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Bengt Odeholm (S) 
 Lillemor Rånevik (S) 
Övriga närvarande  
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör  Peter Backenfall, förbundsstabschef 
 Karin Sköldberg, förbundssekreterare IdaMaria Stocks, kommunikationschef 
 Marie Caldenby, förbundsjurist Johanna Björnfot, avd.chef § 109 
 Marie Karlsson, ekonomichef Carina Björkman, utvecklingschef 
  Pia Areblad, Business Region Göteborg  

§§ 105-108 
Personalrepresentanter Anders Hagman, Ledarna   
   
Justering  
Justeringsdag 2021-12-08 
Justerare Anders Hyllander och Eva Borg 
Justerade paragrafer §§ 105-107, 109-111 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Karin Sköldberg 
 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Eva Borg 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-08 
 
Datum för anslags uppsättande 2021-12-09  Datum för anslags nedtagande 2021-12-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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Fs § 105 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 
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Fs § 106 

Anmälan av jäv 

Ingen anmälan 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas till protokollet. 

_____ 
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Fs § 107 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Eva Borg (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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 Fs § 109 Dnr 0061/19 

 Reviderat Handlingsprogram RSG  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2021. 

ÄRENDET 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun skall ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. 
Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum har i förbundsordning uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara 
för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna, med vissa undantag, 
enligt samma lag. 

Med anledning av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter 
och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1), har hand-
lingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 2020-2023 revide-
rats.  

Handlingsprogrammet anger målen för RSG:s förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst för 2020-2023. Programmet anger vidare hur förebyggande 
verksamhet är ordnad och planeras, samt vilken förmåga förbundet har för 
att kunna genomföra räddningsinsatser. Innehållet och strukturen i hand-
lingsprogrammet utgår från MSB:s föreskrifter.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

- Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till reviderat handlingspro-
gram 2020-2023 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och överlämnar det till för-
bundsfullmäktige för fastställande.  

- Beslutet justeras omedelbart. 

_____ 
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 Fs § 110 Dnr 0423/21 

Expedieras: 

Länsstyrelsen Västra   
Götaland 
Göteborgs Stad 
Mölndals Stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun  
Partille kommun  
Lerums kommun 
  
  
 

Yttrande gällande Länsstyrelsens Beredskapsplan civilt försvar  

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2021. 

ÄRENDET 

Länsstyrelsens beredskapsplan för Civilt Försvar beskriver området civilt för-
svar i syfte att skapa förutsättningarna för att olika samhällsaktörer, ska 
kunna agera tillsammans.  Förutsättningarna för befolkningsskyddet är olika 
för kommunerna och kommunernas organisationer för räddningstjänst inom 
länet. Samtidigt pågår en regionaliseringstrend där kommunens organisat-
ioner för räddningstjänster organiseras i större geografiska områden i form 
av kommunalförbund eller civilrättsliga avtal för övergripande ledning för 
räddningstjänstverksamheten. Göteborgsområdet är ett av Sveriges viktiga 
militärstrategiska områden med tillkommande risk- och hotbilder vilket är 
viktiga utgångspunkter vid kommunernas planering av området civilt försvar. 
RSG anser att syftet och målet med Beredskapsplan för civilt försvar är tydligt 
och lämnar synpunkter i remissvar med Dnr. 0172/21. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

- Förbundsstyrelsen antar yttrande avseende Länsstyrelsens remiss 
gällande Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland som eget 
yttrande och översänder det till Länsstyrelsen Västra Götaland samt 
till kommunstyrelserna i Mölndals stad samt Göteborgs Stad.  

Yttrande översänds till Länsstyrelsen Västra Götaland, samt till 
kommunstyrelserna i Mölndals stad samt Göteborgs Stad. Yttrandet 
skickas även till övriga medlemskommuner för kännedom. 

- Beslutet justeras omedelbart. 

 

_____ 
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Fs § 111 

 
Dnr 0463/20, 0314/21 

 Förbundsutveckling och avtalssamverkan 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2019. 

ÄRENDET 

Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har inkommit med var sin 
intresseanmälan avseende medlemskap i Räddningstjänstförbundet Storgö-
teborg (RSG). De tre kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat 
den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunal-
förbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF).  

Uppdraget att utreda och bedöma förutsättningarna för ett eventuellt med-
lemskap i RSG för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har pågått 
under året och beräknas vara slutfört innan årsskiftet 2021/2022 då resulta-
tet av utredningen presenteras i en rapport. 

Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på 
kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nation-
ella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de resurser som 
finns att tillgå talar för att inriktningen för RSG ska vara att bli ett större för-
bund genom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Den pågående utredningen gällande kommunerna Lilla Edet, Stenungsund 
och Tjörn som beräknas slutföras innan årsskiftet behöver följas upp med en 
fördjupad utredning avseende konsekvenser och ekonomiska förutsätt-
ningar kopplat till utökning av förbundet. Den fördjupade utredningen bör 
ske i samarbete med tjänstepersoner och politiker i berörda kommuner och 
resultatet kommer att ligga till grund för framtagande av beslutsunderlag för 
att möjliggöra politiska beslut gällande RSG:s förbundsutveckling under 
2022.  

Inom SBRF finns idag stora utmaningar inom området ledning och styrning 
vilket medför att organisationen är i akut behov av stöttning från RSG. Ett 
sådant stöd kan ske genom avtalssamverkan enligt reglerna i 9 kap 37 § kom-
munallagen. Förslaget är att vissa av SBRF:s uppgifter helt eller delvis ska ut-
föras av RSG genom att RSG tillhandahåller vissa befattningar/funktioner och 
vid behov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning. Arbetet med att ta 
fram förutsättningarna för avtalssamverkan behöver startas omgående för 
att kunna vara på plats under våren 2022. 
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Forts. Fs § 111 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

1. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående förslag till 
beslut 

a. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska verka för att bli 
ett större kommunalförbund  

b. Förbundsdirektören får i uppdrag att i samarbete med kom-
munerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn fortsätta utreda 
förutsättningarna för dessa att kunna bli medlemmar i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

c. Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen med 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att träda i kraft 
under våren 2022. 

2. Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till beslut till Förbundsfull-
mäktige för fastställande. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 
_____ 

 

 


