
Verksamhetsuppföljningen i sin helhet finns att 
läsa på RSG:s hemsida, www.rsgbg.se
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Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204, 402 24 Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
är ett kommunalförbund med sex med-
lemskommuner: Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille  
och Lerum, sammanlagt drygt  
850 000 invånare. I dessa 
kommuner ansvarar RSG för 
räddningstjänst och  
förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag
Uppdraget innebär att  
förhindra och begränsa  
olyckor, förbereda och  
genomföra räddningsinsatser,  
vidta åtgärder efter olyckor  
samt medverka i samhällets  
krishantering. Resurserna är  
anpassade efter samhällets risk-  
och hotbilder. RSG arbetar aktivt  
med att identifiera risker och  
förebygga olyckor genom sam- 
verkan lokalt, regionalt, nationellt  
och internationellt.

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör

RSG är ett räddningstjänstförbund där Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum 
ingår. Det finns elva heltidsbrandstationer, åtta 
RiB-brandstationer och sju räddningsvärn.

Vi är 884 anställda som servar drygt 850 000 invå-
nare med förebyggande brandskydd och räddnings-
tjänst. 

Några siffror från 2020:

• Vi genomförde 8 099 räddningsuppdrag.

• Vi tog emot 2 602 automatiska brandlarm. Cirka 
7 procent av dessa var befogade.

• Skolbränderna var till antalet 48, den lägsta siff-
ran sedan 2015.

• Trafikolyckorna minskade med 30 procent till 
antalet 930.

• Larmbehandlingstiden var i snitt 48 sekunder.

• Drygt 740 objektsorienteringar genomfördes.

• Vi har genomfört drygt 160 informations- 
tillfällen.

• Vi har utbildat närmare 6 000 personer inom 
ramen för Kommunkonceptet.

• Vi utbildade cirka 140 klasser förbundets 
årskurs 5 i brandskydd och olyckshantering. 

• Vi genomförde 145 tillsyner. Det beslutades om  
76 förelägganden och sju förbud.

• Vi utfärdade 253 tillståndsbevis för brandfarlig 
och explosiv vara.

• Vi genomförde 14 700 brandskyddskontroller.  
Cirka 550 kontroller medförde föreläggande 
och/eller förbud.

• Cirka 4 800 elevdagar genomfördes på våra 
utbildnings- och övningsenheten.

• Vi hade cirka 240 000 träffar på vår hemsida.

Pågående pandemi har präglat samhäl-
let och givetvis även RSG på många sätt 
under verksamhetsåret 2020. I ett tidigt 
skede inrättades en förbundsövergripan-
de samordningsfunktion för att hantera 
situationen i stort och säkerställa bered-
skapen. Den ekonomiska utvecklingen 
har varit svår att förutsäga. Intäkterna har 
minskat betydligt bland annat på grund av 
färre tillsyner och brandskyddskontroller. 
Ur verksamhetshänseende har pandemin 
skapat hinder för flera verksamhetsgrenar, 
till exempel RSG:s informationsinsatser. 
Medarbetarna har dock visat stor idé- 
rikedom och ansvarstagande och funnit 
nya lösningar. Till exempel har en digital 
utbildning till femteklassare skapats. Fysisk 
närvaro vid utbildningarna har inte varit 
möjlig, men på detta sätt har RSG ändå 
kunnat nå ut med budskapet till skolorna.

Även om pandemin har överskuggat 
mycket under verksamhetsåret har 
utvecklingsarbetet i olika angelägna 
frågor fortlöpt. Exempelvis utvecklar vi till-
sammans en ny målstyrningsmodell som 
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fokuserar på vilka effekter vi vill uppnå 
med vår verksamhet, snarare än resul-
tatet av enskilda aktiviteter. Vi har stora 
förhoppningar om att modellen ska bidra 
till mer delaktighet och ansvarstagande 
från alla anställda och i förlängningen 
en ökad effektivitet. Samordningen för 
ett flertal centrala frågor har effektivise-
rats och förbundet har också nationellt 
varit delaktigt i att påverka MSB:s kom-
mande föreskrifter inom tillsyn, operativ 
systemledning, handlingsprogram och 
händelserapporter från olycksplats. Vi har 
påbörjat expansion och ändringar i ett 
gemensamt ledningssystem för att inklu-
dera räddningstjänsterna i Strömstad, 
Tanum, Sotenäs och Herrljunga kommu-
ner och under året har också intresseför-
frågan inkommit från kommunerna Tjörn 
och Lilla Edet om att eventuellt ansluta 
sig till RSG:s räddningstjänstförbund. 

Den absolut främsta anledningen till det, 
efter omständigheterna, goda verksam-
hetsresultatet är RSG:s kompetenta, 
ansvarstagande och lojala personal! Trots 
att covid-19 även drabbat RSG:s personal 
har beredskapen kunnat upprätthållas. 
Året har på många sätt varit en prövning, 
men jag konstaterar att det också har 
varit ett lärorikt och utvecklande år, som 
har krävt nytänkande. Det har gett oss 
nya insikter och nya arbetssätt och jag är 
övertygad om att det kommer att gagna 
oss många år framöver. 

Lars reflekterar över 2020 Snabbfakta RSG 2020



RSG tvingades begränsa delar av ordi-
narie verksamhet, till exempel tillsyner 
och information. Det har inte varit möjligt 
att helt och hållet arbeta ikapp förlorad 
tid, men med särskilda rutiner och nya 
lösningar kunde flera uppgifter återupptas 
under hösten.
Räddningsuppdragen har varit betydligt 
färre, framför allt när det gäller bränder i 
och omkring skolverksamhet, trafikolyck-
or och automatlarm utan brandtillbud. 
Tidigt tillsattes en särskild samordnings-
funktion för att upprätthålla beredskapen 

och hantera olyckor. Funktionens uppgift 
var att säkerställa att den utryckande 
verksamheten skulle kunna ge samma 
service som vanligt till medborgarna samt 
bidra till minskad smittspridning i omvärl-
den. Funktionen höll bland annat samman 
arbetet med personalplanering, logistik, 
kommunikation och samverkan. RSG har 
också haft egentestverksamhet.
Pandemin har haft stor påverkan på verk-
samheten, men genom anpassningar har 
ändå den samhällsviktiga verksamheten 
upprätthållit.

Fördelning av RSG:s 8 099 räddningstjänstuppdrag under 2020

Räddningsuppdrag 2020

Verksamheten i korthet

RSG genomförde under året totalt 
8 099 räddningsuppdrag, vilket är betyd-
ligt färre än 2019. Minskningen märktes 
framför allt när det gäller bränder i och 
omkring skolverksamhet, trafikolyckor 
och automatlarm utan brandtillbud. 
1 799 räddningsuppdrag skedde i sam-
band med brand.
Cirka 70 procent av alla byggnadsbrän-
der inträffade i bostadshus. År 2020 
inträffade 491 bostadsbränder. 30 
procent av bostadsbränderna orsakades 
av oaktsam matlagning eller glömd spis. 
Fyra personer omkom till följd av brand. 
I år har antalet bränder i och omkring 
skolor, förskolor och fritidsgårdar 
minskat till 48, vilket är den lägsta siffran 
sedan 2015. Hälften av dessa bränder 
var förmodat anlagda, vilket är en lägre 
andel än medel de senaste fem åren.
Anlagda bränder bedömdes utgöra 
en fjärdedel av alla bränder. De ökade i 
Lundby. I Östra Göteborg halverades de.

Trafikolyckor minskade med 30 procent 
jämfört med medelvärdet för de senaste 
fem åren.
Kategorin larm utan tillbud, exempelvis 
obefogade automatlarm och falsklarm 
låg på 40 procent. 
Andelen obefogade automatiska brand- 
och sprinklerlarm uppgick till 93 procent, 
men antalet automatlarm var betydligt 
färre än tidigare år. De vanligaste orsa-
kerna till obefogade larm var matlagning 
och hantverksarbete.
Antalet hjärtstoppslarm låg på 855 vilket 
är jämförbart med 2019.

Några större insatser under 2020 var
en brand i sjutton trailers i Älvsborgs-
hamnen, en tågurspårning på Säve-
näs rangerbangård samt bränder i ett 
returpapperslager i Lilla Edet och i en 
kemiindustri i Stenungssund. RSG deltog 
också i räddningsarbetet vid jordskredet i 
Gjerdum, Oslo.

Information och utbildning
RSG utbildar både målgruppsanpassat
och allmänt, bland annat genom 
evenemang och aktiviteter i samhället, 
återkopplingar efter brand och riktade 
insatser till boende i ett valt område. 
RSG har under året genomfört drygt 160 
informationstillfällen.

Tillsyn
RSG riktar tillsyner till de verksamheter 
där brister bedöms kunna finnas. Under 
året genomfördes 145 tillsyner, det beslu-
tades om 76 förelägganden och
sju förbud. För att öka brandskyddet 
har även andra metoder än tillsyn, till 
exempel information och rådgivning, 
använts. Det är bristens karaktär som 
avgör metoden.

Tillstånd enligt Lag om brand- 
farliga och explosiva varor (LBE)
Under 2019 inkom 255 tillståndsansök-
ningar och det utfärdades 253 tillstånds-
bevis. Ansökningarna har minskat på 
grund av skärpt lagstiftning och minskat 
intresse för fyrverkerier.

Remisser/samverkan
Totalt besvarades cirka 700 remisser
under 2020. RSG har som mål att svara 
på remisser inom 14 dagar och målet 
uppnåddes.

Brandskyddskontroll
Inom RSG:s område finns cirka 86 500 
rensningspliktiga objekt med olika frister. 
Under 2020 utfördes närmare 14 700
brandskyddskontroller, varav 545 kon-
troller medförde beslut om föreläggande 
och/eller förbud.

Sociala risker och anlagda 
bränder
Sociala risker är en ständigt aktuell fråga
för samhället, för räddningstjänstupp-
draget och för personalen. Under 2020 
minskade bränderna i skolmiljö till hälften 
jämfört med 2019. RSG erbjuder alla 
elever i skolår 5 utbildningen Du behövs! 
i att förebygga och hantera bränder och 
olyckor. I år utbildades cirka 140 klasser 
förbundets årskurs 5 i brandskydd och 
olyckshantering. På hösten skedde 
undervisningen digitalt och en film togs 
fram. Den kan ses av elever som missa-
de utbildningen till följd av coronapan-
demin.
RSG:s samverkan med andra aktörer 
exempelvis polisen, stadsdelsförvaltning-

ar, försäkringsbolag och fastighetsägare 
är en framgångsfaktor i att förebygga 
social oro. Tillitsskapande aktiviteter 
under året har bland annat varit utbild-
ningen Människan bakom uniformen, 
projektet PAR (polis, ambulans, rädd-
ningstjänst) och RSG Ungdom.

Regional samverkan
Under 2020 avslutades projektet angå-
ende gränslös räddningstjänst och ett 
gemensamt operativt ledningssystem i 
Göteborgsregionen (GR). Anslutning till 
RSG:s larm- och ledningscentral har skett 
successivt och omfattande utbildningsin-
satser har genomförts. Under 2020 
startade ett nytt projekt för att inkludera 
ytterligare räddningstjänster.
I RäddSamVG har samverkan fortsatt i 
rådsarbete gällande operativt arbete, 
förebyggande, HR, utbildning, inre led-
ning samt social hållbarhet.

Larmbehandlingstid
Larmbehandlingstid är den tid det tar
från mottagandet av ett 112-samtal från
SOS Alarm till dess att larm aktiveras.
Målet är att tiden ska understiga 60 sek 
vid larm om brand i byggnad. 2020 låg 
tiden i snitt på 48 sek, då RSG ofta tilläm-
par förlarm och aktiv uppföljning.

Operativ utbildning och övning
Heltidsstyrkorna har bland annat 
genomfört konceptövningar inom Farliga 
ämnen. Utöver detta har varje lag haft 
stationstäckningsdagar med möjlighet 
att boka in sig på övningsanläggningar-
na Färjenäs och Karholmen. Fokus har 
bland annat  varit varm rökdykning och 
taksäkring. 
Cirka 4 800 elevdagar har genomförts på 
RSG:s övningsområden. 
Ett utvecklingsarbete gällande RSG:s 
framtida övnings- och utbildningsanlägg-
ning pågår och utformningen är under 
beredning. Detta är ett långsiktigt projekt 
på fem till tio år, men innefattar även att 
finna lösningar för behoven på kort sikt. 
Prioriteringen har varit att iordningställa 
Lerums och Karholmens övningsfält.

Extern utbildning
RSG hade som mål för 2020 att nå
12 500 personer med extern utbildning
och övning. Med anpassning till pan-
demin kunde närmare 6 000 personer 
ta del av RSG: utbildningspaket inom 
brandskydd. Det kallas Kommunkoncep-
tet och erbjuds medlemskommunernas 
medarbetare.

Ekonomi 
Resultaträkning i miljoner kronor 2020 2019

Intäkter 100,7 101,5

Entreprenad- och konsultkostnader -21,1 -27,8

Personalkostnader -509,1 -508,0

Övriga verksamhetskostnader -101,6 -107,2

Avskrivningar -31,2 -30,3

Medlemsavgifter 575,3 581,4

Finansiella poster -8,6 -13,0

Resultat 4,4 -3,4

Budget 0,0 -0,0

Resultat jämfört med budget 4,4 -3,4

Balansomslutning 856,2 825,8

Eget kapital 95,7 91,3

Investeringar under året 30,6 19,1

Medarbetare

Totalt antal anställda (inkl tim) 884

     varav heltidsbrandmän 337

     varav beredskapsanställda  
     (deltidsorganisationen RIB)

145

Antal personer vid räddningsvärnen 107

Andel timanställda i % 1,2

Andel tillsvidareanställda kvinnor i % 16

Andel tillsvidareanställda män i % 84

Sjukfrånvaro i % 4,4

Ledning och styrning
RSG:s ledning och styrning utvecklas 
ytterligare genom införandet av en ny 
målstyrningsmodell som vilar på tillits- 
baserad grund. I målstyrningen är fokus 
effekter som RSG vill uppnå snarare än 
mätning av enskilda aktiviteter. Införan-
deprojektet, med representation från 
både politiker, chefer, medarbetare och 
fack, är avslutat. Målstyrningen är nu i 
drift, men fortsätter att utvecklas under 
lång tid framöver.

Likabehandling
Inom RSG råder nolltolerans mot kränk-
ningar och trakasserier. Området lika-
behandling integreras nu i det löpande 
målstyrningsarbetet. Det ingår också som 
moment i den obligatoriska arbetsmiljö-

utbildningen till chefer och skyddsom-
bud. Fortsatt samverkan har skett inom 
ramen för RäddsamVG.

Kompetensförsörjning
Hos RSG finns några yrkesgrupper som 
är svårrekryterade och en kompetens-
försörjningsplan är framtagen. Ett arbete 
pågår också för att effektivisera och 
modernisera rekryteringsprocessen för 
brandmän och styrkeledare - RSG:s störs-
ta yrkesgrupper.

Ledarutveckling
Ett tredagars ledarutvecklingsprogram 
för alla chefer och operativa befäl pågår.  
Chefer med personalansvar går utbild-
ningen ”Utvecklande ledarskap” med 
fokus på det personliga ledarskapet.

Förklaring till olyckstyper
• Olycka/tillbud övrigt är t ex utsläpp av farligt ämne, drunkningstillbud, nödställd 

person och naturolycka
• Annan händelse utan risk för skada är t ex kontroll efter brand, undersökning av 

röklukt och falsklarm

• Sjukvård/annat uppdrag är t ex sjukvårdsuppdrag, hjälp till polis och hemtjänst 
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Coronapandemin
RSG har som så många andra verksamheter i samhället i hög grad påver-
kats av coronapandemin. Pandemin har i flera avseenden lämnat avtryck 
både i antal räddningsuppdrag, i beredskap och i måluppfyllelse.


