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Fs § 33 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras men pkt 11, frågor och information om konti-
nuitetshantering. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 
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Fs § 34 

Anmälan av jäv 

Ingen anmälan 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas till protokollet. 

_____ 
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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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 Fs § 36 Dnr 0139/22 

Expedieras: 

Göteborgs Stad  
 
  
  
 

Yttrande till Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad avseende promemo-
rian ”Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet” 
(Ds 2022:1) 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2022. 

ÄRENDET 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har beretts tillfälle att in-
komma med yttrande till Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad avseende 
promemorian, ”Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-
systemet” (Ds 2022:1), som remitterats från Justitiedepartementet till Göte-
borgs Stad.  

Promemorian innefattar en översyn av VMA-systemet (varnings- och inform-
ationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten) samt förslag om en ny 
lag och förordning på området som ska reglera grunderna för VMA-systemet, 
både i fred och krig, och vissa andra författningsändringar. Lagförslaget kodi-
fierar i allt väsentligt den ordning som gäller idag. Bland annat regleras vilka 
som ska vara behöriga att begära sändning av VMA och promemorian före-
slår härvid att enbart myndigheter ges sådan behörighet.  

Mot bakgrund av vad som redogörs för i promemorian och sett till de över-
väganden och intresseavvägningar som görs i promemorian delar RSG i stort 
uppfattningen att det är bra att det enbart är myndigheter som ges behörig-
het till VMA-systemet. De synpunkter RSG har i det avseendet redogörs för i 
yttrandet.  

Sammantaget tillstyrker således RSG de föreslagna författningsändringarna, 
men lämnar i yttrandet en del synpunkter. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande som eget yttrande och övers-
änder det till Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.  

_____ 
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Anmälningsärenden 
 

 Fs § 37  

 Redovisning av fattade delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 8 december 
2021 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 37. 

HANDLING 

Förteckning över fattade delegationsbeslut under februari och mars 2022. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  

_____ 
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 Fs § 38  

 Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2022 

HANDLING 

Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser februari-mars 2022. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Redovisningen antecknas. 

_____ 
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Information 
 

 Fs § 39  

 Arbetsskador och tillbud 2021 

Birgitta Alfraeus, HR-chef lämnar information om arbetsskador och tillbud 
under 2021. 

Arbetsskadeanmälningarna har under året 2021 ökat något i jämförelse 
med 2020, tillbudsanmälningarna har däremot minskat markant. 

Mest frekventa anmälningar avseende arbetsskador är kopplat till fysisk 
överbelastning, fallskada och feltramp medan de mest frekventa anmäl-
ningar av tillbud är kopplat till fordon, fall och även kontaminering/smitta 
(Covid 19). 

Under 2021 har RSG implementerat arbetsmiljöpyramid som fungerar som 
guide för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även ett nytt systemstöd för 
incidentrapportering, AFA-försäkrings incidentrapporteringssystem RIA, un-
der införande.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 
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 Fs § 40 

 Förbundsutökning 

Marie Caldenby, förbundsjurist och Marie Karlsson, ekonomichef informe-
rar om den pågående beslutsprocessen för anslutning av kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet till Räddningstjänstförbundet Storgöte-
borg.  

Arbete pågår med att ta fram underlag för beslut avseende;  

- anslutning av nya kommuner 
- reviderad förbundsordning  
- avtal mellan medlemskommunerna för reglering av specifika frågor. 

Tidplanen för beslut ser ut som följer; 

- Beslut i RSG:s förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 11 maj 
- Likalydande beslut befintliga medlemskommuners fullmäktige maj-

oktober  
- Beslut om anslutning i fullmäktige för respektive Stenungsund, 

Tjörn och Lilla Edet oktober-december 
 

Anslutning av nya medlemskommuner planeras till den 1 januari 2023. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

 
_____ 
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Fs § 41 

 Förbundet informerar om aktuella frågor inom RSG 

- RSG har mottagit en officiell förfrågan från Ukrainas regering om att 
bistå med räddningsfordon och annat räddningstjänstmaterial. För-
bundsledningen och förbundsstyrelsen ställer sig positiva till att 
hjälpa till i så stor utsträckning som möjligt. 

- RSG avser att säga upp IVPA-avtal med VGR avseende den del som 
omfattar Lerums kommun. 

- Förbundsledningen har beslutat att en grundlig analys av brandstat-
ionernas placering ska genomföras. 

- Den 19 april besökte statsråd Anders Ygeman RSG. 

- Higab har tillsänt RSG ett förslag till avtal som innebär att RSG inte 
behöver betala marknadshyra, däremot förbereda för nya lokaler 
med avflyttning från Gårda år 2028. RSG har inte undertecknat 
detta avtalsförslag. 

- Två ledamöter från förbundsstyrelsen och två tjänstepersoner del-
tar vid Brandkonferensen i Gävle den 11-12 maj. 

- RSG följer utvecklingen med anledning av påskhelgens kravaller på 
flera platser i Sverige. 

- Anders Hyllander besökte ledningscentralen den 20 april. 

- Ingrid Andreae och Bengt Odeholm besöker Mölndals brandstation 
den 22 april. 

- Styrelsen framför önskemål om att förlägga ett par av årets sam-
manträden på förbundets brandstationer. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 
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Fs § 42 

 Kontinuitetshantering 

Kristina Bergman Alme (L) ställer frågor om RSG:s kontinuitetsarbete gäl-
lande säkerhetsfrågor.  

Hur samverkar RSG med andra räddningstjänster och kommuner avseende 
till exempel krigsplacering och ansvarsfördelning? 

Anders Ekberg, räddningschef informerar. 

RSG har informerat sig om andra räddningstjänsters och kommuners hante-
ring av krigsplacering av egen personal. Frågan hanteras olika inom olika 
myndigheter. Någon uttalad samverkan kring frågan finns inte i nuläget. 

RSG träffar, sedan en lång tid tillbaka, kontinuerligt medlemskommunernas 
säkerhetssamordnare. Vid senaste mötet den 20 april diskuterades bland 
annat kontinuitetsarbete och VMA. Nästa möte är planerat till maj månad. 
Syftet med mötena är bland annat att tydliggöra roller och ansvarsfördel-
ning mellan primärkommunerna, räddningstjänstförbundet och andra sam-
hällsaktörer. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  

_____ 

 


