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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum
2019-02-07

1. Upphandling av grönyteskötsel
2018KS988

 

Handlingar i ärendet skickas hem till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
 

2. Marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177
2018KS1066

 

3. Godkännande av en investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av nya 
överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter 
och Hindås, vattenverk i Hindås, intagsledningar och 
råvattenpumpstation samt högre
2018KS117

 

4. Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030
2017KS1005

 

5. Motion om införande av kommunala ordningsvakter
2018KS370

 

6. Motion om minskade barngrupper i förskolan
2018KS553

 

7. Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg
2018KS556

 

8. Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"
2018KS552

 

9. Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda 
kommun
2018KS554

 

10. Motion om skolsköterskornas organisation
2018KS555

 

11. Ändring av reglemente för välfärdsnämnden
2018VFN26
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Kommunstyrelsen
Datum
2019-02-07

12. Ändring av reglemente för valnämnden
2018KS539

 

13. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019
2019KS18

 

14. Ändring av bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
med anledning av utökad närvarorätt
2018KS470

 

15. Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor
2019KS14

 

16. Instruktion för pensionärsrådet
2019KS16

 

17. Instruktion för rådet för idéburna organisationer
2019KS15

 

18. Instruktion för brottsförebyggande rådet
2019KS17

 

19. Val av ledamöter och ersättare till rådet för funktionshinderfrågor 
2019-2022
2018KS786

 

20. Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2019-2022
2018KS786

 

21. Val av ledamöter och ersättare till rådet för idéburna organisationer 
2019-2022
2018KS786

 

22. Val av ledamöter och ersättare till brottsförebyggande rådet 2019-
2022
2018KS786

 

23. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2019
2019KS81
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Kommunstyrelsen
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24. Delgivning av anteckningar från uppsiktsplikt  

25. Delgivningar 2019
2019KS3

 

26. Anmälan av delegationsbeslut för sektorn för samhällsbyggnad 
2019
2019KS57

 

27. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2019
2019KS71

 

28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2019
2019KS48

 

29. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2019
2019KS23
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Upphandling av grönyteskötsel

1

2018KS988
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Charlotte Hemvik

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2018KS988  050

Upphandling av grönyteskötsel

Sammanfattning
Upphandlingen avser ett kontrakt som omfattar skötsel och underhåll av grönytor på 
allmänna ytor samt tomtmark vid skolor, förskolor, äldreboenden och lokaler för andra 
kommunala verksamheter. Nuvarande avtal för grönyteskötsel löper ut under januari och 
februari 2019, varför nya avtal upphandlas.

Syftet med upphandlingen är att säkra kommunens behov avseende grönyteskötsel. 
Verksamhet som berör avtalsområdet bedrivs också i egen regi. Avtalet är att betrakta 
som ett komplement till den egna verksamheten. 

Anbudsinbjudan har skett och leverantörer ska utses. Vid anbudstidens utgång hade x (x) 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogade bilagor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser följande leverantörer för grönyteskötsel:

Delområde 1 – Mölnlycke: Xxx
Delområde 2 – Landvetter: Xxx
Delområde 3 – Östra delarna: Xxx
Delområde 4 – Råda Säteri: Xxx

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bo Ekström
Ekonomichef       Marlene Sahibzada

Upphandlingschef
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Marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177

2

2018KS1066
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Sektorn för samhällsbyggnad
Fortesa Bytyqi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-12-27 2018KS1066  250

Marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177

Sammanfattning
Under tredje kvartalet 2018 genomförde Härryda kommun en markanvisningstävling för 
fastigheten Landvetters-Backa 1:177 i Landvetters-Backa östra etapp 1. 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2018 § 343 att utse MS Strand AB till 
vinnare i markanvisningstävlingen. Projektet omfattar 40 lägenheter i flerbostadshus 
upplåtna med hyresrätt. 

Detaljplanen för området vann laga kraft den 11 april 2015 och fastighetsbildning är 
genomförd i enlighet med gällande detaljplan. All teknisk service är utbyggd inom 
planområdet. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med MS 
Strand AB. Avtalsförslaget grundar sig bl.a. på förutsättningar och krav som förmedlats i 
samband med markanvisningstävlingen. MS Strand AB förbinder sig att genom avtalet 
uppföra 40 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. Marken överlåts till MS 
Strand AB för en köpeskilling om 7 100 000 kronor inklusive gatukostnader och 
kostnader för VA-anslutning. Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering. 
Tillträdesdag till markområdet är den 1 april 2019. MS Strand AB ska senast inom 6 
månader från tillträdesdagen i huvudsak ha påbörjat byggnation av bostadshus. MS 
Strand AB ska genom tecknande av hyresavtal upplåta ca 14 lägenheter inom 
markområdet till kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och MS 
Strand AB enligt föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och bostadschef 
Kristina Englund att underteckna avtalet.
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Håkan Jacobsson  Kristina Englund 
Samhällsbyggnadschef    Mark och bostadschef

Bilagor:
Lägeskarta
Marköverlåtelseavtal
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  27.12.2018

Skala:  1:10000 200 m Page 10 of 451
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Godkännande av en 
investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av 

nya överföringsledningar för dricks- och 
spillvatten mellan Landvetter och Hindås, 
vattenverk i Hindås, intagsledningar och 

råvattenpumpstation samt högre

3

2018KS117
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Sektorn för samhällsbyggnad
Jasna Brcic

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04  2018KS117  340

Godkännande av en investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av nya överföringsledningar 
för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i 
Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska 
komplettera vattenförsörjningen med nytt vattenverk i Hindås och nya 
överföringsledningar mellan kommunens östra- och västra delar. I framtiden ska Hindås 
vattenverk tillsammans med det befintliga vattenverket i Finnsjön försörja hela 
kommunen med dricksvatten. 
 
Projektet är upphandlat som totalentreprenad och har partnering som samarbetsform. 
Projektet är uppdelat i fyra etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, högreservoar och vattenverk i 
Hindås.  
 
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 företaget Svevia AB till entreprenör 
för deletapp 1:1. Härryda kommun och Svevia AB har tagit fram en tidplan och detaljerad 
kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. Tidplanen innebär att alla fyra etapperna ska 
vara färdigställda till december 2022. Kalkylerad budgetkostnad är beräknad till 547 
miljoner kronor. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift med 547 miljoner kronor för hela 
projektets fyra följande etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, Högreservoar och Vattenverk i 
Hindås.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad, att 
skriva under de fyra delkontraktshandlingarna inom ramen för godkänd investeringsutgift 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium, med Svevia AB som totalentreprenör för 
projektet.
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Ärendet

Bakgrund  
Härryda kommuns huvudvattentäkt utgörs i dag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer 
Mölnlycke, Landvetter och Härryda med dricksvatten. I den kommunala 
vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter, Rävlanda och Hällingsjö. 
Rävlandas vattenverk försörjer Rävlanda och Hindås med dricksvatten och Hällingsjös 
vattenverk försörjer Hällingsjö. De kommunala vattentäkterna står tillsammans för cirka 
80 % av dricksvattenförsörjningen i kommunen, vilket motsvarar vattenförsörjning 
för cirka 30 000 personer. Resterande del av kommuninnevånarna försörjs genom 
samfälligheter och enskilda vattentäkter. 
 
I regeringens miljöproposition 2000/01:130 poängteras betydelsen av att det tas fram 
kommunala vattenförsörjningsplaner för att garantera tillgången på dricksvatten på 
långsikt. 
 
Som en del i det kommunala arbetet med att uppfylla miljömålen och gällande 
lagstiftningen upprättade Härryda kommun en Vattenförsörjningsplan år 2009. Den 
sträcker sig över samma tidsperiod som den kommunala översiktsplanens längsta 
tidshorisont, det vill säga till år 2050.  
 
Utifrån vad som framkom i Vattenförsörjningsplan från år 2009 (KF 2009-10-
19 § 171) och Avloppsförsörjningsplanen från 2011 (KF 2011-06-20 § 80) restes också 
behovet av en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås, 
Hindås och Rävlanda samt Rävlanda och Hällingsjö. I VA-planerna lyfts upp att det är 
mest kostnadseffektivt att bygga samman orterna i östra delarna med västra delarna via 
överföringsledningar. Huvudmålet för planerna var att kunna erbjuda Härryda 
kommuninvånare och näringslivet säker vattenförsörjning och avloppsvattenhantering på 
lång sikt, dvs. med god beredskap både för nyanslutningar och för oförutsedda 
händelser. Med föreslagen lösning kan även Bollebygds kommun erbjudas anslutning till 
Gryaab via Härrydas ledningsnät för spillvatten.  
 
I VA-planerna lyftes även behovet av att ta hänsyn till kommunens planer och visioner 
för exploatering och utökning av verksamhetsområden i redan bebyggda områden och 
planerade områden i exempelvis den centrala delen av kommunen. Kopplat till detta 
lyftes även förväntad ökad befolkning och ökad anslutningsgrad, och då särskilt i 
kommunens centrala delar i Landvetter södra och vid Landvetter flygplats. Vidare togs 
upp behovet av förstärkt kommunal vatten- och avloppsförsörjning samt redundans i 
dricksvattenförsörjningen med två vattenverk som samverkar i dels den västra 
kommundelen och dels i den östra kommundelen som aspekter som talade för en 
överföringsledning. 
 
Utifrån Vattenförsörjningsplanen från år 2009 har kommunen tillsammans 
med Sweco Environment AB utrett fyra vattenförsörjningsalternativ avseende kvantitet 
och kvalitet. Dessa har även jämförts med möjligheten att köpa vatten från Göteborg 
Vatten. 
 
År 2009 har sektorn för samhällsbyggnad föreslagit, som bäst alternativ enligt 
utredningen, en ny ytvattentäkt i Västra Nedsjön med ett nytt vattenverk i Hindås med en 
medelproduktion på 75 1/s. Efter år 2050 skulle det vara möjligt att öka produktionen på 
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Hindås vattenverk med ytterligare 75 1/s till totalt 150 1/s. Det totala vattenbehovet i 
Härryda kommun beräknas år 2050 uppgå till cirka 125-1301/s. En befolkningsökning på 
1,5 % per år har varit en förutsättning i beräkningen. I beräkningen har också beaktats en 
ökad förbrukning vid Landvetter flygplats samt att en vattenkrävande verksamhet kan 
etableras i kommunen. 
 
Det bedöms även som det bästa vattenförsörjningsalternativ utifrån att 
kommunen idag inte har en heltäckande lösning för reservvattenförsörjning i händelse av 
att den ordinarie vattenförsörjningen slås ut. För Finnsjöns distributionsområde finns 
vattenledningar från Mölndal och Partille som temporärt täcker vattenbehovet men för 
vattentäkterna Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning. Detta alternativ 
ger också en leveranssäkerhet eftersom dricksvatten kan matas till 
gemensamt ledningsnät från två vattenverk.  
 
Investeringskostnaden för ett nytt vattenverk i Hindås och överföringsledningar 
uppskattades år 2011 med stöd av Sweco Environment AB till cirka 163 Mkr. Som 
underlag till kostnadskalkyl användes ombyggnadskostnader på Finnsjöns vattenverk 
i 2011 års pengavärde och konjunkturläge med en tidplan att driftsätta vattenverket 
2019. Det nya vattenverket avsågs bli ett systervattenverk till Finnsjön med en liknande 
reningsprocess. 
 
Fullmäktige godkände förslaget från sektorn för samhällsbyggnad och beslutade den 30 
januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska komplettera framtida vatten försörjning med ett 
nytt ytvattenverk i Hindås och nya överföringsledningar för dricksvatten och 
spillvatten mellan kommunens östra och västra delar (dnr 2007/646 349). 
 
För att kunna få underlag till att detaljprojektera en vattenreningsprocess har sektorn för 
samhällsbyggnad med Sweco Environment AB utvärderat råvattenprover i 
Nedsjöarna. För att utvärdera om den processen är bästa lösningen för råvattnet i 
Nedsjöarna genomfördes en pilotanläggning på Bocköhalvön under hösten 2017 till 
sommaren 2018. 
 
I Östersund i december 2010 blev 20 000 personer magsjuka av dricksvatten. 
Kommuninvånarna tvingades koka kranvattnet i tre månader för att vattnet 
innehöll Cryptosporidium (tarmparasit). Åtgärden av händelsen kostade Östersunds 
kommun 220 miljoner kronor. På grund av denna händelse beslutade många kommuner i 
Sverige att säkra upp processerna i sina vattenverk. Det samma gjorde VA-
kollektivet i Härryda kommun och installerade UV-behandling (ultraviolett lampa) 
som en extra desinfektion som säkerhetsbarriär på Finnsjöns vattenverk. Under senare år 
har även membranteknik (UF - ultrafilter) kommit fram som en ännu säkrare 
mikrobiologisk barriär.  
 
För att installera ultrafilter till det nya vattenverket och möjliggöra 
en investering uppdaterades investeringsbudgeten 2017 med ca 80 mkr. För 
hela investeringsprojektet bedömdes en kostnad till ca 250 mkr för sektorn för 
samhällsbyggnad.  
 
Kommunen erhöll en utökad vattendom den 19 januari 2017 för bortledning av 
ytvatten (råvatten) för att kunna producera dricksvatten från Västra Nedsjön. Efter att den 
utökade vattendomen erhölls sammanställdes projektet med upphandlingsmaterial. 
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Upphandlingen innebar att projektet uppdelades i fyra etapper: 
1. Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås. 
2. Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket. 
3. Högreservoar i Hindås 
4. Vattenverk i Hindås. 
 
Under 2018 blev projektet upphandlat med partnering som samarbetsform enligt lagen 
om offentlig upphandling (LOU).  
 
Nyckelkomponenter i en partnering som entreprenadform är: 

 Partnering bygger på ett förtroende engagemang mellan människor, vilket 
skapas genom tolerans och respekt för varandra och våra olika roller i projektet.  

 Partnering arbetar för att uppfylla projektets gemensamma mål i första hand och 
de egna intressena i andra hand.  

 Partnering arbetar med öppenhet, pålitlighet och ärlighet som ledord under hela 
projektet för att uppnå kvalitet och ställda krav på kostnadseffektivitet i 
levererade lösningar 

 I partnering får de medverkande i projektet möjlighet att komma in i ett skede 
när det finns bra förutsättningar att påverka utförandet för att uppnå bättre 
resultat.  

 I partnering ska samtliga inom projektet känna delaktighet, engagemang och 
arbetsglädje, vilket leder till en stolthet för det man åstadkommer.  

 
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 Svevia AB till entreprenör för 
deletapp 1:1. 
 
I oktober 2018 har sektorschef för samhällsbyggnad, Håkan Jacobsson och Svevia AB 
skrivit under ett Samverkansavtal som grundas på synsätt och riktlinjer, i enlighet med 
nyckelkomponenterna i partnering som entreprenadform.  

Nuläge i projektet 

I Etapp 1 pågår detaljprojektering av nya överföringsledningar för dricks- och spillvatten 
mellan Landvetter och Hindås och byggnation startas under våren 2019.  
 
I Etapp 2 och 3 - Intagsledningar och råvattenpumpstation och högreservoaren i 
Hindås är sen tidigare detaljprojekterade och har godkända bygglov. Nästa steg är att ett 
avtal med Svevia AB upprättas för att starta byggfasen.  
 
Etapp 4 - Under första kvartalet av 2019 ska VA-kollektivet tillsammans 
med Sweco Environment AB komma fram till ett förslag på vattenreningsprocess för 
Hindås vattenverk. Då ska, efter bestämd reningsprocess, detaljprojektering startas upp 
och utformning av vattenverksbyggnaden efter att detaljplanen har vunnit laga kraft 
under våren 2019. 
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För att klara tidplanen som möjliggör driftstart av vattenverket till december 2022 bör 
alla fyra etapper påbörjas parallellt för att effektivisera projektet.  
 
En projektorganisation är tillsatt med Härryda kommun och Svevia AB. 
 
Härryda kommun och Svevia AB har tillsammans tagit fram en tidplan och detaljerad 
kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. Enligt tidplan ska alla fyra etapperna vara 
färdigställda till december 2022. 
 
Kalkylerad budgetkostnad är beräknad till 547 miljoner kronor. 

 
Ekonomi 
VA-kollektivets ekonomi  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 om planer och budget där 
antagen budget för samhällsbyggnadssektorn, vattenverksamheten till projektet är 
250 miljoner kronor. 
 
Svevia AB och Härryda kommun har i en projektgrupp för upphandlingar arbetat 
tillsammans och tagit fram en ny detaljerad kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. 
För alla etapper 1- 4 är en budgetkostnad beräknad till 547 miljoner kronor i 2018 års 
prisnivå, att jämföra med tidigare 2011 års priser.  
 
I totala budgetkostnaden är även egna följande kostnader inkluderade enligt nedan, 

 Egen tidsredovisad personal i Härryda är en projektledare, en delprojektledare, 
ekonomiskt stöd, VA-teknisk och kvalitetsstöd till budgetkostnad 

 Tidigare upparbetade kostnader som avser förstudier för vattenförsörjningsplan i 
kommunen, tekniska utredningar, förrättningskostnader, vattendom, 
projekteringar 

För att ta höjd för kommande avskrivningar och räntekostnader för projektet om totalt 
22 miljoner kronor behöver VA-taxan höjas med ca 35 % från och med 2023 från 2018 
års avgiftsnivå. Som ett alternativ till att höja taxan med 35 % till 2023 finns möjligheten 
att höja med 10-12% årligen 2020-2022. För en fastighetsägare innebär en 
taxehöjning med 12 %, ca 800 kr per år. För fastighetsägare i Härryda kommun med 2018 
års VA-avgifter med hustyp A (enbostadshus, t ex villa) är kostnaden 6 900 kr per år och 
med en höjning på 35 % blir årskostnaden år 2022 ca 9300 kr. Som kostnadsjämförelse 
för 2018 års VA-avgifter med hustyp A har Kungälvs kommun 9 600 kr per år, Lerums 
kommun 8 600 kr per år, Partilles kommun 6 200 kr per år, Marks kommun 8700 kr per 
år, Ales kommun 8 400 kr per år och Tjörns kommun 11 800 kr per år. 
Beslut om taxa tas upp i kommunfullmäktige inför varje årsskifte. 
 
Kommunfullmäktige godkände den 2 maj 2018 § 81 ansökan från Bollebygds kommun 
om delägarskap i Gryaab. Härryda kommun kan bli transitkommun för spillvatten från 
Bollebygd till Gryaab. Bollebygd kan bli fullvärdig ägare till Gryaab först till våren 2019 
efter beslut i Gryaabs styrelse. När Bollebygd kommun blir delägare kan ett avtal 
upprättas mellan Härryda och Bollebygd som innebär att Bollebygd kommun betalar en 
del av investeringen i projektet. 
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Härryda kommuns ekonomi 
Med stor sannolikhet kommer den ökande upplåningen att innebära att kommunens mål 
om en ökande soliditet inte kommer att uppnås de aktuella åren. Soliditeten kommer 
sannolikt istället att sjunka med 3-5 % under perioden beroende på en ökande upplåning 
till projektet.  

Ränta och avskrivningar kommer att bekostas av VA-kollektivet via justering av VA-
taxan. Detta gör att det andra finansiella målet, avseende resultatnivån, inte kommer att 
påverkas negativt. 

Den, förväntat, högre upplåningen kan på längre sikt påverka kommunkoncernens 
möjligheter att lånefinansiera kommande större projekt. 

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef

Jessica Sténhoff  
Verksamhetschef vatten och avfall 

Bilagor 
              Utkast på fyra stycken delkontrakthandlingar för projektets fyra etapper: 

1. Kontrakthandling avseende Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås.
2. Kontrakthandling avseende Intagsledningar och råvattenpumpstation till

vattenverket.
3. Kontrakthandling avseende Högreservoar i Hindås
4. Kontrakthandling avseende Vattenverk i Hindås.
5. Samverkansavtal mellan Härryda kommun och Svevia AB, daterad 2018-10-11.
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BESTÄLLNING: Etapp 1:2-1:9
PROJEKT: Överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås 
PROJEKTNUMMER: X075

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet daterat 2018-10-11 och däri 
förtecknade handlingar.

PARTER

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad

Svevia AB

Skolvägen 1 Grimboåsen 5
435 80 Mölnlycke 417 49 Göteborg
Org. nr: 212000-1264
Ombud: Håkan Jacobsson

Nedan kallad Beställaren

Org.nr: 556768-9848
Ombud: Anna-Karin Wärn

Nedan kallad Entreprenören

1.0 OMFATTNING

I denna beställning ingår följande:

Här listas handlingar som ska tas fram, utredningar som ska genomföras och 
eventuellt övrigt arbete som ingår.

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning med 
ändring av ABT 06 kap. 1 § 3:

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa 
föreskrifter

3. ABT 06

4. Beställning, denna handling

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09

6. E:s anbud

7. Övriga handlingar

2.0

3.0

PROJEKTMÅL

Projektets mål framgår av punkt 5 i samverkansavtalet. Kompletteras 

här med eventuella övriga mål som finns för det aktuella projektet.

PROJEKTORGANISATION

Beställaren:
Ombud: Håkan Jacobsson
Projektledare: Jasna Brcic
Kompletteras här med eventuella övriga personer i beställarens organisation
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BESTÄLLNING: Etapp 1:2-1:9
PROJEKT: Överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås 
PROJEKTNUMMER: X075

Entreprenören:

Ombud: Anna-Karin Wärn
Projektchef: 
Platschef: 
Projekteringsledare:

Ange namn 
Ange namn 
Ange namn

Installationssamordnare: Ange namn 
Kalkylator: Ange namn

Kompletteras här med eventuella övriga personer i entreprenörens organisation

Extern:

Samverkansledare: Håkan Sundell (Urkraft Partnering & Ledarskap)

Övriga resurser:

Tillsätts i samråd mellan parterna.

Anges här eventuella övriga resurser som redan är tillsatta.

4.0 TID

Arbetet i Fas 1 enligt gemensamt upprättat huvudtidplan daterad X med målet att 
projekt XXXXX ska vara klart för igångsättning/överlämnande datum X.

Fas 1 startas 2019-xx-xx och skall vara slutförd 201x-xx-xx för att Fas 2 ska kunna 
beställas senast 201x-xx-xx.

5.0 ANSVAR

5.1 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNADE (BAS P)
Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832.

5.2 FÖRSÄKRING

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54. Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta.

6.0 EKONOMI

6.1 ERSÄTTNING

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt aktuell timprislista daterad 201x-xx-xx.

Budget för Etapp 1:2 – 1:9: X kr

6.2 FAKTURERING

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört 

arbete. Vid fakturering skall följande anges: 

Ange vad som gäller för det aktuella projektet
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                                                      BESTÄLLNING: Etapp 1:2-1:9
PROJEKT: Överföringsledningar mellan
Landvetter och Hindås 
PROJEKTNUMMER: X075

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av entreprenören ej överlåtas på annan 
entreprenör.

201x-xx-xx 
För

201x-xx-xx 
För

Härryda kommun Svevia AB

Håkan Jacobsson Anna-Karin Wärn
Samhällsbyggnadschef/Ombud Arbetschef/Ombud
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BESTÄLLNING: Etapp 2
PROJEKT: Intagsledningar och råvattenpumpstation 
PROJEKTNUMMER: X141

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet daterat 2018-10-11 och däri 
förtecknade handlingar.

PARTER

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad

Svevia AB

Skolvägen 1 Grimboåsen 5
435 80 Mölnlycke 417 49 Göteborg
Org. nr: 212000-1264
Ombud: Håkan Jacobsson

Nedan kallad Beställaren

Org.nr: 556768-9848
Ombud: Anna-Karin Wärn

Nedan kallad Entreprenören

1.0 OMFATTNING

I denna beställning ingår följande:

Här listas handlingar som ska tas fram, utredningar som ska genomföras och 
eventuellt övrigt arbete som ingår.

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning med 
ändring av ABT 06 kap. 1 § 3:

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa 
föreskrifter

3. ABT 06

4. Beställning, denna handling

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09

6. E:s anbud

7. Övriga handlingar

2.0 PROJEKTMÅL

Projektets mål framgår av punkt 5 i samverkansavtalet.

Kompletteras här med eventuella övriga mål som finns för det aktuella projektet.

3.0 PROJEKTORGANISATION

Beställaren:

Ombud: Håkan Jacobsson
Projektledare: Jasna Brcic

Kompletteras här med eventuella övriga personer i beställarens organisation
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BESTÄLLNING: Etapp 2
PROJEKT: Intagsledningar och råvattenpumpstation 
PROJEKTNUMMER: X141

Entreprenören:

Ombud: Anna-Karin Wärn
Projektchef: 
Platschef: 
Projekteringsledare:

Ange namn 
Ange namn 
Ange namn

Installationssamordnare: Ange namn 
Kalkylator: Ange namn

Kompletteras här med eventuella övriga personer i entreprenörens organisation

Extern:

Samverkansledare: Håkan Sundell (Urkraft Partnering & Ledarskap)

Övriga resurser:

Tillsätts i samråd mellan parterna.

Anges här eventuella övriga resurser som redan är tillsatta.

4.0 TID

Arbetet i Fas 1 enligt gemensamt upprättat huvudtidplan daterad X med målet att 
projekt XXXXX ska vara klart för igångsättning/överlämnande datum X.

Fas 1 startas 2019-xx-xx och skall vara slutförd 201x-xx-xx för att Fas 2 ska kunna 
beställas senast 201x-xx-xx.

5.0 ANSVAR

5.1 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNADE (BAS P)
Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832.

5.2 FÖRSÄKRING

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54. Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta.

6.0 EKONOMI

6.1 ERSÄTTNING

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt aktuell timprislista daterad 201x-xx-xx. 
Budget för Etapp 2: X kr

6.2 FAKTURERING

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört 

arbete. Vid fakturering skall följande anges: 

Anges vad som gäller för det aktuella projektet
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BESTÄLLNING: Etapp 2
PROJEKT: Intagsledningar och råvattenpumpstation 
PROJEKTNUMMER: X141

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av entreprenören ej överlåtas på annan 
entreprenör.

201x-xx-xx 
För

201x-xx-xx 
För

Härryda kommun Svevia AB

Håkan Jacobsson Anna-Karin Wärn
Samhällsbyggnadschef/Ombud Arbetschef/Ombud
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BESTÄLLNING: Etapp 3

PROJEKT: Högreservoar i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X077

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet daterat 2018-10-11 och däri 
förtecknade handlingar.

PARTER

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad

Svevia AB

Skolvägen 1 Grimboåsen 5
435 80 Mölnlycke 417 49 Göteborg
Org. nr: 212000-1264
Ombud: Håkan Jacobsson

Nedan kallad Beställaren

Org.nr: 556768-9848
Ombud: Anna-Karin Wärn

Nedan kallad Entreprenören

1.0 OMFATTNING

I denna beställning ingår följande:

Här listas handlingar som ska tas fram, utredningar som ska genomföras och 
eventuellt övrigt arbete som ingår.

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning med 
ändring av ABT 06 kap. 1 § 3:

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa 
föreskrifter

3. ABT 06

4. Beställning, denna handling

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09

6. E:s anbud

7. Övriga handlingar

2.0 PROJEKTMÅL

Projektets mål framgår av punkt 5 i samverkansavtalet.

Kompletteras här med eventuella övriga mål som finns för det aktuella projektet.

3.0 PROJEKTORGANISATION

Beställaren:

Ombud: Håkan Jacobsson
Projektledare: Jasna Brcic

Kompletteras här med eventuella övriga personer i beställarens organisation
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BESTÄLLNING: Etapp 3

PROJEKT: Högreservoar i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X077

Entreprenören:

Ombud: Anna-Karin Wärn
Projektchef: 
Platschef: 
Projekteringsledare:

Ange namn 
Ange namn 
Ange namn

Installationssamordnare: Ange namn 
Kalkylator: Ange namn

Kompletteras här med eventuella övriga personer i entreprenörens organisation

Extern:

Samverkansledare: Håkan Sundell (Urkraft Partnering & Ledarskap)

Övriga resurser:

Tillsätts i samråd mellan parterna.

Anges här eventuella övriga resurser som redan är tillsatta.

4.0 TID

Arbetet i Fas 1 enligt gemensamt upprättat huvudtidplan daterad X med målet att 
projekt XXXXX ska vara klart för igångsättning/överlämnande datum X.

Fas 1 startas 2019-xx-xx och skall vara slutförd 201x-xx-xx för att Fas 2 ska kunna 
beställas senast 201x-xx-xx.

5.0 ANSVAR

5.1 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNADE (BAS P)
Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832.

5.2 FÖRSÄKRING

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54. Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta.

6.0 EKONOMI

6.1 ERSÄTTNING

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt aktuell timprislista daterad 201x-xx-xx.

Budget för Etapp 3: X kr

6.2 FAKTURERING

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört 

arbete. Vid fakturering skall följande anges: 

Anges vad som gäller för det aktuella projektet
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BESTÄLLNING: Etapp 3

PROJEKT: Högreservoar i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X077

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av entreprenören ej överlåtas på annan 
entreprenör.

201x-xx-xx 
För

201x-xx-xx 
För

Härryda kommun Svevia AB

Håkan Jacobsson Anna-Karin Wärn
Samhällsbyggnadschef/Ombud Arbetschef/Ombud
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BESTÄLLNING: Etapp 4
PROJEKT: Vattenverk i Hindås 
PROJEKTNUMMER: X076

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet daterat 2018-10-11 och däri 
förtecknade handlingar.

PARTER

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad

Svevia AB

Skolvägen 1 Grimboåsen 5
435 80 Mölnlycke 417 49 Göteborg
Org. nr: 212000-1264
Ombud: Håkan Jacobsson

Nedan kallad Beställaren

Org.nr: 556768-9848
Ombud: Anna-Karin Wärn

Nedan kallad Entreprenören

1.0 OMFATTNING

I denna beställning ingår följande:

Här listas handlingar som ska tas fram, utredningar som ska genomföras och 
eventuellt övrigt arbete som ingår.

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning med 
ändring av ABT 06 kap. 1 § 3:

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställningen i administrativa 
föreskrifter

3. ABT 06

4. Beställning, denna handling

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09

6. E:s anbud

7. Övriga handlingar

2.0 PROJEKTMÅL

Projektets mål framgår av punkt 5 i samverkansavtalet.

Kompletteras här med eventuella övriga mål som finns för det aktuella projektet.

3.0 PROJEKTORGANISATION

Beställaren:
Ombud: Håkan Jacobsson
Projektledare: Jasna Brcic
Kompletteras här med eventuella övriga personer i beställarens organisation
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BESTÄLLNING: Etapp 4
PROJEKT: Vattenverk i Hindås 
PROJEKTNUMMER: X076

Entreprenören:

Ombud: Anna-Karin Wärn
Projektchef: 
Platschef: 
Projekteringsledare:

Ange namn 
Ange namn 
Ange namn

Installationssamordnare: Ange namn 
Kalkylator: Ange namn

Kompletteras här med eventuella övriga personer i entreprenörens organisation

Extern:

Samverkansledare: Håkan Sundell (Urkraft Partnering & Ledarskap)

Övriga resurser:

Tillsätts i samråd mellan parterna.

Anges här eventuella övriga resurser som redan är tillsatta.

4.0 TID

Arbetet i Fas 1 enligt gemensamt upprättat huvudtidplan daterad X med målet att 
projekt XXXXX ska vara klart för igångsättning/överlämnande datum X.

Fas 1 startas 2019-xx-xx och skall vara slutförd 201x-xx-xx för att Fas 2 ska kunna 
beställas senast 201x-xx-xx.

5.0 ANSVAR

5.1 BYGGARBETSMILJÖSAMORDNADE (BAS P)
Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832.

5.2 FÖRSÄKRING

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54. Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta.

6.0 EKONOMI

6.1 ERSÄTTNING

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt aktuell timprislista daterad 201x-xx-xx.

Budget för Etapp 4: X kr

6.2 FAKTURERING

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört 

arbete. Vid fakturering skall följande anges: 

Anges vad som gäller för det aktuella projektet
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BESTÄLLNING: Etapp 4
PROJEKT: Vattenverk i Hindås 
PROJEKTNUMMER: X076

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av entreprenören ej överlåtas på annan 
entreprenör.

201x-xx-xx 
För

201x-xx-xx 
För

Härryda kommun Svevia AB

Håkan Jacobsson Anna-Karin Wärn
Samhällsbyggnadschef/Ombud Arbetschef/Ombud
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Utvecklingsfunktionen
Anders Bruce

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2017KS1005  011

Strategisk plan för arbetet med Agenda 2030

Sammanfattning
I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 gav kommunfullmäktige 
förvaltningen i uppdrag att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen inom 
Agenda 2030. Under år 2018 har förvaltningen skapat en organisation och startat arbetet 
med Agenda 2030 vilket resulterat i ett förslag till en första strategisk plan. Planen 
innehåller i korthet att pågående arbete som stödjer Agenda 2030 fortgår och förstärks, att 
två målområden sätts i särskilt fokus, en satsning på information och utbildning om 
Agenda 2030 samt aktivt arbete med att söka samverkan och partnerskap med andra 
aktörer. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar strategisk plan för arbetet med Agenda 2030.

Ärendet
Agenda 2030 antogs av FN:s alla medlemsländer i september 2015. Agendan innehåller 
17 globala mål och FN:s 193 medlemsländer har åtagit sig att arbeta för att arbeta utifrån 
målen för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

I samband med beslut om budget den 13 november 2017 § 193 uppdrog fullmäktige åt 
förvaltningen att påbörja ett strategiskt arbete med de globala målen och Agenda 2030. 
Förvaltningen har under 2018 skapat en organisation för arbetet med Agenda 2030 och 
genomfört en rad olika aktiviteter i samband med framtagandet av en strategisk plan. 
Arbetet har bedrivits sektorsövergripande med ambitionen att skapa bred delaktighet i 
organisationen. Initialt genomfördes en kartläggning av befintliga styrdokument och 
pågående arbete inom agendans målområden för att synliggöra styrkor och 
utvecklingsområden i förvaltningens verksamhet. I processen med att ta fram en 
strategisk plan har medarbetare från olika verksamheter deltagit i workshops och 
ledningsgrupperna för respektive sektor har tagit fram idéer och förslag till åtgärder i linje 
med agendan. 

Det förslag till strategisk plan som nu tagits fram är en start. Planen och de åtgärder som 
initialt föreslås kommer med tiden att behöva kompletteras och justeras. 

Page 49 of 451



Den strategiska planen poängterar vikten av dialog, samverkan och partnerskap med olika 
aktörer. Vidare anges vikten av att unga blir delaktiga samt att arbetet präglas av att tänka 
nytt och finna nya lösningar.

Arbetet med Agenda 2030 föreslås på sikt integreras i kommunens ordinarie styrmodell. 
Insatser och åtgärder enligt den strategiska planen bör stegvis integreras i 
verksamhetsplan och sektorsplaner. Uppföljning kommer att ske i årsredovisning och 
verksamhetsberättelse.

Under det närmaste året planeras extra tyngd ges åt kunskapshöjande insatser. Detta 
eftersom kunskap och medvetenhet är nycklar till att skapa motivation i hållbarhets-
arbetet. Målgrupper är kommunens förvaltning, medborgare, näringsliv, föreningar 
och civilsamhället i övrigt.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef

Bilaga
1. Strategisk plan Agenda 2030, Version 1.0
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1. Bakgrund
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 2015 av 
FN:s generalförsamling. FN:s dåvarande generalsekreterare uttryckte i samband 
med antagandet att ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och 
vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”. 

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. 

Insatser för att utveckla hållbarhetsarbetet har sedan dess genomförts på 
internationell, såväl som på nationell och lokal, nivå men trots detta har FN 
konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de globala målen i tid.

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 2016 en 
delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. 

Agenda 2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 
är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet innebär 
en omfattande samhällsomställning. Delegationen identifierar några förutsättningar 
som krävs:

- långsiktighet i beslutsfattandet och nya sätt att identifiera och ta sig an 
komplexa samhällsutmaningar

- ökad medvetenhet och kunskap 
- att barn och unga ses som viktiga aktörer 
- sektorsövergripande partnerskap

2. Uppdraget och processen
2.1  Uppdraget

Efter beslut i kommunfullmäktige har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för hur kommunen ska arbeta med Agenda 
2030. I uppdraget nämns särskilt att arbetet ska fokusera på de områden där vi kan 
göra störst skillnad. För att nå bästa möjliga måluppfyllelse krävs prioriteringar, 
samordning och uppföljning. I uppdraget framhålls vikten av samverkan med andra 
parter. 

2.2  Processen – så här har vi arbetat med uppdraget
Förvaltningen har skapat en organisation för arbetet med Agenda 2030 där ett team 
bestående av kompetenser inom miljö, folkhälsa och internationellt arbete har getts 
uppdraget att hålla samman arbetet. Arbetet leds av utvecklingschefen.

En kartläggning av styrdokument och pågående arbete har gjorts för att synliggöra 
kopplingar till agendans målområden och synliggöra styrkor och 
utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. 

För att inhämta inspiration och kunskap om hur andra kommuner tagit sig an 
uppdraget har dialog förts med kommuner inom GR.

Ca 60 medarbetare från förvaltningens olika verksamheter har deltagit i workshops 
i syfte att skapa delaktighet och medvetenhet om Agenda 2030 samt ta till vara 
kompetens och goda idéer. Samtliga sektorledningsgrupper har därefter ytterligare 
vidareutvecklat idéer och tagit fram konkreta förslag till åtgärder.
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3. Agenda 2030 i Härryda kommun
Härryda kommun ska bidra till den globala förflyttningen i hållbarhetsarbetet 
genom ett aktivt och konkret lokalt arbete med Agenda 2030. Utmaningen är att 
dagens insatser och lösningar inte räcker för att hantera morgondagens utmaningar, 
därför krävs nytänkande och höjd ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet. 

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 
rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 
tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning.

Agenda 2030 ska vara utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i 
planerings- och utvecklingsarbete. På så sätt skapas förutsättningar för att 
hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs långsiktigt. 

4. Det här gör vi redan - exempel på pågående insatser
Kommunen gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer genomförandet 
av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig planering och 
utveckling. Lagstiftning och nationella mål är grundläggande för styrning för 
kommunen. Det finns dessutom lokala politiska mål, inriktningar och uppdrag samt 
styrdokument så som policyer, riktlinjer, rutiner och handlingsplaner med koppling 
till Agenda 2030, t ex miljöpolicy, livsmedelspolicy, inköps- och upphandlings-
policy, strategi för giftfri kommun, internationell policy, resepolicy med mera. 
Arbetet inom folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 
kommunen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och strategiskt.

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker inom 
alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser för att 
förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för hållbara 
transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar samhällsutveckling. Ett 
urval av exempel på pågående insatser finns i bilaga till planen.

5. Två fokusområden för Härryda i det fortsatta arbetet
De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och det är viktigt att se 
hållbarhetsarbetet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 
ofta målen inom flera andra områden. 

För att skapa ökad tydlighet och fokus i arbetet bedöms det angeläget att ändå lyfta 
fram några målområden något mer än de andra. För Härryda kommun bedöms 
målen God hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen vara de 
områden där kommunen kan göra störst skillnad. Kommunens grundläggande 
uppdrag finns till stor del inom dessa områden varför kommunens rådighet och 
påverkansgrad är stor här. Arbetet med Agenda 2030 kommer inledningsvis att 
utgå från dessa områden men fokusområdena kan komma att kompletteras eller 
förändras i takt med att arbetet utvecklas. 

5.1   God hälsa och välbefinnande
Målområdet handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 
välbefinnande i alla åldrar.

Fokusområdet berör bland annat områden som trygghet, tillgänglighet, delaktighet, 
psykisk hälsa, rörelse, livslångt lärande och kreativitet samt tillgång till natur och 
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kultur. Det handlar också om att arbeta förebyggande samt minska effekterna av 
alkohol, tobak och narkotikabruk.

Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige generellt sett god. Medellivslängden är 
hög och de flesta människor skattar sin egen hälsa som god. Det finns dock 
betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Tre utmaningar lyfts 
fram på nationell nivå; psykisk hälsa i alla åldrar, livsstilsbetingade riskfaktorer 
samt hälsoproblem kopplade till stadsmiljön som buller och luftföroreningar.

5.2    Hållbara städer och samhällen
Målområdet handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.  

Fokusområdet berör bland annat områden som trygghet, långsiktig 
samhällsplanering, mobilitet och tillgänglighet, inkluderande mötesplatser, 
biologisk mångfald, stabil och hållbar försörjning av energi, vatten och mat.

Utmaningar för Sverige som Agenda 2030-delegationen lyfter fram är 
bostadssegregation, bostadsbrist och ökad skuldsättning samt risk för 
kvalitetsbrister vid planering och byggande i hög takt. Även städers miljö- och 
klimatpåverkan och deras behov av ökad förmåga till motståndskraft (resiliens) 
lyfts av delegationen.

6. Viktiga principer för arbetet med Agenda 2030
Tre principer har identifierats som särskilt viktiga och dessa ska genomsyra 
hållbarhetsarbetet:

 Arbetet ska präglas av att tänka nytt och finna nya lösningar.

 Barn och unga är viktiga aktörer och ska göras delaktiga i arbetet. 

 Vi ska påverka beteenden genom positiva förstärkningar och ge puffar i 
rätt riktning för att stödja att små steg tas.

7. Några nya steg adderas till det vi redan gör
Mycket görs redan idag i kommunen men för att få ytterligare kraft och ta 
ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder göras. 
Inom varje sektor planeras insatser inom ramen för Agenda 2030 och dessa ska 
beskrivas i respektive sektors sektorsplan för 2019. 

Dessutom har några förvaltningsövergripande områden identifierats där det finns 
möjlighet att ta relativt enkla, konkreta steg. 

 Resor och möten inkl fordonspark/bränslen mm

 Upphandlingar och inköp med hållbarhetskrav

 Gång- och cykelvänliga arbetsplatser

 Insatser för ökad fysisk aktivitet

Utöver detta ska långsiktig planering, t ex arbetet med ny översiktsplan och 
Landvetter Södra, ske utifrån ett Agenda 2030-perspektiv. 
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8. Kunskap och medvetenhet – nycklar till förflyttning
Kunskap, medvetenhet och motivation är nyckelord i det kommande arbetet.

2019 blir ett år av kommunikation och information kring Agenda 2030 med syfte 
att bygga en stabil grund för hållbarhetsarbetet. Genom informations- och 
utbildningsinsatser skapas kunskap kring utmaningarna, men också delaktighet och 
motivation till att bidra i hållbarhetsarbetet. Målgrupper är såväl kommunens 
verksamheter som medborgare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället i övrigt.  

En kommunikationsplan ska utarbetas för att säkerställa kommunikationen kring 
satsningen på Agenda 2030. 

9. Tillsammans gör vi större skillnad - samverkan och 
partnerskap

För att bidra till en förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 
Förvaltningen deltar i delregionala- och regionala nätverk för ökad kunskap och 
ökade möjligheter till samarbeten både med akademin men också med aktörer från 
näringsliv, civilsamhälle och andra kommuner. Förvaltningen kommer under 2019 
aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap för att utveckla och driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 

10.Struktur och systematik – Agenda 2030 en del av ordinarie 
styrmodell

Arbetet med Agenda 2030 ska integreras i kommunens ordinarie styrmodell och 
utgöra en utgångspunkt för styrning och verksamhetsplanering. Insatser och 
åtgärder som beskrivs i den strategiska planen för Agenda 2030 kommer stegvis att 
integreras i verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning kommer att ske i 
ordinarie uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 
Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet. 

För att finna former för uppföljning av arbetet med Agenda 2030 följer vi SKL:s 
och Agenda 2030-delegationens kommande förslag på indikatorer för hållbarhet1.

1 SKL och Rådet för kommunal analys, RKA, i dialog med SCB och Agenda 2030-delegationen 
förväntas under våren 2019 presentera ett urval särskilt viktiga nyckeltal för uppföljning av Agenda 
2030 arbetet på kommunal/landsting/region nivå. 
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Bilaga 

Det här gör vi redan - exempel på pågående insatser
En stor del av det som är kommunens grunduppdrag handlar om områden 
som omfattas av Agenda 2030-målen. Här är ett urval av särskilda insatser 
som redan pågår i kommunen som har koppling till olika målområden inom 
Agenda 2030. 
Insatser med koppling till sociala aspekter, hälsa med mera

 Lokal handlingsplan för psykisk hälsa som bland annat innehåller en 
kraftsamling för psykisk hälsa med årliga fortbildningssatsningar för 
personal inom socialtjänst, UTK och personal inom hälso- och sjukvården 
som möter barn och unga.

 MHFA - första hjälpen psykisk hälsa. Kan liknas vid hjärt – lungräddning 
med inriktning psykisk ohälsa. Fem instruktörer utbildades under hösten 
2018 och som nu ska utbilda personal inom olika verksamheter. 

 YAM – youth aware of mental health – startade våren 2018. Syftet är att 
elever i åk 8 ska lära sig om psykisk hälsa, vad psykisk ohälsa är och vad 
som hör till livets upp- och nedgångar. De får också lära sig vart de kan 
vända sig om de själva eller en kamrat mår dåligt.

 Ett projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra övergången 
mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i tidigt skede 
påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala investeringsmedel 
och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen. 

 Odling och gröna miljöer för hälsa. Odling och trädgårdsskötsel vid 
äldreboenden skapar förutsättningar för ökat välmående.

 Rävlanda trädgård. Mötesplats mellan generationer och kulturer. Har även 
utvecklas till en insats kopplad till psykisk hälsa och naturbaserad rehab.

 Socialtjänsten organiserar olika stödgrupper för barn som har föräldrar 
med psykisk ohälsa/och eller missbruk eller barn som har föräldrar som 
genomgår problematik vid separation.

 Föräldrastöd med både generella och riktade insatser, allt från 
föreläsningar till föräldrautbildningar. 

 Internationellt projekt ”The right to influence for children and youth”. 

 Mångfaldsarbete. Kommunen visar var sitt ställningstagande i frågor om 
likabehandling och mångfald.

 Strategi för ökad tillgänglighet.
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Insatser med koppling till samhällsutveckling, energi, transporter, avfall 
med mera 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden 
Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. 

 Naturvårdsplan, grön plan, friluftsplan, kulturmiljöplan och 
skogsvårdsplan finns för kommunen.

 Energi- och klimatrådgivare finns för såväl näringsliv som privatpersoner.

 Ekosystemtjänstanalys har gjorts inför utveckling av Mölnlycke.

 Säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka som 
extrem nederbörd. 

 Kommunen driver på för att få till stånd Götalandsbanan genom 
kommunen. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har kompletterat 
flygbussarna.

 Laddstolpar till elbilar uppsatta.

 Deltagande i S3 projektet (Shared Shuttle Services), som syftar till att 
undersöka möjligheten att på sikt minska antalet korta bilresor i tätbebyggt 
område. 

 Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och cykelställ sätts upp vid 
kollektivtrafikpunkter. Cykelkarta finns.

 Utredning av förutsättningarna för säker cykelförbindelse mellan 
Landvetter och Mölnlycke.

 Kartläggning och åtgärder för minskat buller från det kommunala vägnätet.

 Sortering av kompost för biogasproduktion

 God möjlighet till källsortering i kommunen och nu även klädinsamling.

 Fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning till medborgare.
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Therese Wångblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-12-13 2018KS370  008

Motion om införande av kommunala ordningsvakter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 112 den 28 maj 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Calle Johansson (SD) angående införande av kommunala 
ordningsvakter. I motionen anger motionären att händelser, främst i Mölnlycke centrum, 
skapar en otrygghet i samhället och att mer behöver göras för att skapa trygghet. 
Kommunalt anställda ordningsvakter med utökade befogenheter föreslås som ett 
alternativ till fler poliser.

Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
 Ansöka om att få ordningsvakter med utökade befogenheter till Härryda kommun
 Stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror
 Utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under lugna perioder utför 

förebyggande arbeten.
 Föra in kostnader i kommande budgetarbete om de inte ryms i budget.

Det generella uppdraget att upprätthålla ordning och säkerhet åligger enligt polislagen 
(1984:387) polismyndigheten. Det finns även möjlighet att förordna ordningsvakter för 
att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt får dock bara upprätthålla allmän 
ordning inom ett avgränsat område. Om en kommun vill få tillstånd för ordningsvakter 
ska de ansöka om det hos polismyndigheten, som i sin tur beslutar om ett förordnande 
med stöd av 3 §, lagen om ordningsvakter (1980:578). Ett allmänt trygghetsskapande 
behov är dock enligt lagen inte skäl för att placera ut ordningsvakter. Det måste föreligga 
ett mer specifikt skäl för att placera ut ordningsvakter.

Förvaltningen har under hösten 2018 lämnat in fyra ansökningar om kameraövervakning 
och inväntar svar från Datainspektionen.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att nuvarande situation i kommunen inte 
motiverar en ansökan om ordningsvakter utifrån lagstiftningen. Det vill säga att 
kommunen inte har en problematik i den utsträckning som krävs för att ligga till grund 
för en ansökan.

Sektorn bedömer också att kommunen bör avvakta ytterligare ansökningar om 
kameraövervakning tills nuvarande ansökningar prövats av Datainspektionen.
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Sektorn ser däremot positivt på fortsatt aktivt och trygghetsfrämjande arbete i kommunen 
samt till att använda ordningsvakt när situationen kräver men att tjänsten då köps in enligt 
gällande avtal istället för att ha ordningsvakter anställda i egen regi. Sektorn bedömer 
även att det är svårt att kombinera tjänsten som ordningsvakt med förebyggande arbete 
och att det därmed inte är aktuellt att utarbeta riktlinjer för hur ordningsvakter under 
lugnare perioder utför förebyggande arbete. Det beror främst på att det är svårt att förena 
dessa båda uppdrag.

Enligt redovisning ovan bedömer sektorn att det inte är aktuellt att anställa egna 
ordningsvakter som patrullerar utifrån motionärens intentioner och att det därmed inte är 
aktuellt att föra in kostnader i kommande budgetarbete.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse den 13 december 
2018 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 112 den 28 maj 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Calle Johansson (SD) angående införande av kommunala 
ordningsvakter. I motionen anger motionären att händelser, främst i Mölnlycke centrum, 
skapar en otrygghet i samhället och att mer behöver göras för att skapa trygghet. 
Kommunalt anställda ordningsvakter med utökade befogenheter föreslås som ett 
alternativ till fler poliser.

Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
 Ansöka om att få ordningsvakter med utökade befogenheter till Härryda kommun
 Stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror
 Utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under lugna perioder utför 

förebyggande arbeten.
 Föra in kostnader i kommande budgetarbete om de inte ryms i budget.

Det generella uppdraget att upprätthålla ordning och säkerhet åligger enligt polislagen 
(1984:387) polismyndigheten. Det finns även möjlighet att förordna ordningsvakter för 
att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har i uppdrag att upprätthålla allmän 
ordning, dock inom ett avgränsat område. Detta innebär att ett ”patrullerande” i ett 
område, exempelvis Mölnlycke centrum, inte är möjligt att genomföra utifrån gällande 
lagstiftning.

Lagen om ordningsvakter
Enligt 2 § lagen om ordningsvakter (1980:578) framgår att ordningsvakter får förordnas 
att tjänstgöra vid bl. a. offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 
Ordningsvakter får också förordnas för att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar 
och vid säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting enligt 
2 a och 2 b §§, lagen om ordningsvakter. 
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Under särskilda omständigheter finns även möjlighet att använda undantagsregeln i 3 § 
lagen om ordningsvakter, som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även 
i annat fall än vad som avses i 2 §. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns 
ett särskilt behov av ordningshållning på platsen och att det är av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt. Lagens 3 § ska användas först om det visat sig vara praktiskt omöjligt 
eller i vart fall mycket svårt att lösa ett problem på annat, godtagbart sätt.

Ordningsvakter i Härryda kommunen
Om en kommun vill få tillstånd för ordningsvakter ska de ansöka om detta hos 
polismyndigheten, som i sin tur beslutar om ett förordnande med stöd av 3 §, lagen om 
ordningsvakter.

Ett allmänt trygghetsskapande behov är dock enligt lagen inte skäl för att placera ut 
ordningsvakter. Det måste föreligga ett mer specifikt skäl inom ett väl definierat 
geografiskt område.
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Antal anmälda brott mot person i Härryda kommun enligt 
Brottsbalken, år 2013-2017

Diagrammet redovisar antal anmälda brott utifrån brottsbalkens 3 kap. och 8 kap.
(3 kap. ”Brott mot liv och hälsa” = försök till mord/dråp, misshandel, vållande till kroppsskada, vållande 
till annans död, framkallande av fara för annan).
Statistik från Brottsförebyggande rådet.

Nedan följer en jämförelse mellan Härryda kommun och kommuner i Göteborgsregionen 
med liknande befolkningsstruktur gällande antal anmälda brott mot person under 2017.

Brott mot liv och 
hälsa, 3 kap.

Stöld, rån m.m., 8 
kap

Härryda 244 1820
Partille 214 2018
Lerum 173 1491
Kungälv 227 1883
Mölndal 413 2697
Kungsbacka 287 2192

2013                      2014                      2015                      2016                      2017
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I jämförelse med dessa GR-kommuner utmärker sig inte Härryda kommun som mer 
drabbat av brott mot person.

Behovet av insats för ordningsvakt i Härryda kommun är svårbedömt. Tillståndet lämnas 
av polisen utifrån aktuell situation och tillståndet är tidsbegränsat. Uppdraget att arbeta 
förebyggande mot framförallt ungdomar i riskzonen har idag sektorn för socialtjänsten 
genom fältgruppen. Kompetensprofilen för de som arbetar i fältgruppen respektive 
ordningsvakter skiljer sig åt bland annat vad gäller utbildningskrav där personalen i 
fältgruppen har krav om högskoleutbildning.

Övervakningskameror
Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) ska myndigheter och andra som utför 
uppgifter av allmänt intresse ansöka om tillstånd för kamerabevakning, om de 
kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. När kamerabevakning används 
måste skyltar sättas upp, alternativt att information om bevakningen delges på annat 
lämpligt sätt.

Kommunstyrelsen beslutade i § 352 den 24 september 2018 att förvaltningen skulle 
ansöka om tillstånd för kameraövervakning på tre skolor som varit utsatta för 
skadegörelse och inbrott. På en av skolorna handlar det främst om att öka tryggheten för 
personer som rör sig på skolgården kvällstid. Utöver dessa tre skolor har kommunen 
även, utifrån beslut i kommunstyrelsen (§ 103, den 5 mars 2018), ansökt om tillstånd för 
övervakningskamera på Hulebäcksgymnasiet. 

Riktlinjer för ordningsvakter och förebyggande arbete
Utifrån ovan nämnda och gällande lagstiftning är frågan om riktlinjer för hur 
ordningsvakter under lugna perioder utför förebyggande arbeten inte aktuell eftersom det 
är svårt att förena dessa båda uppdrag. 

Sektorns bedömning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att nuvarande situation i kommunen inte 
motiverar en ansökan om ordningsvakter utifrån lagstiftningen. Det vill säga att 
kommunen inte har en problematik i den utsträckning som krävs för att ligga till grund 
för en ansökan.

Sektorn bedömer också att kommunen bör avvakta ytterligare ansökningar om 
kameraövervakning tills nuvarande ansökningar prövats av Datainspektionen.

Sektorn ser däremot positivt på fortsatt aktivt och trygghetsfrämjande arbete i kommunen 
och till att använda ordningsvakt när situationen kräver men att tjänsten då köps in enligt 
gällande avtal istället för att ha ordningsvakter anställda i egen regi. Sektorn bedömer 
även att det är svårt att kombinera tjänsten som ordningsvakt med förebyggande arbete 
och att det därmed inte är aktuellt att utarbeta riktlinjer för hur ordningsvakter under 
lugnare perioder utför förebyggande arbete. Det beror främst på att det är svårt att förena 
dessa båda uppdrag.

Enligt redovisning ovan bedömer sektorn att det inte är aktuellt att anställa egna 
ordningsvakter som patrullerar utifrån motionärens intentioner och att det därmed inte är 
aktuellt att föra in kostnader i kommande budgetarbete.
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Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga: Motion om införande av kommunala ordningsvakter
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SD 
Opposlfons 

part:ie~ 

HÄRRYDA KQi\,r-,.,.. Ko lv.u.v1lJN 
mmunstyrelsen 

2018 -04- 1 8 
Diarienr 

0iàriep,anbeteckn 

lnförande av kommunala ordningsvakter 
Äggkastning, snatteri och stölder förekommer pa Coop i Mölnlycke. Fiera ganger har Securitas fôtt ringas 
in. Hulebäcksgymnasiet har vid upprepade tillfällen haft problem med stölder. Person ran i korsningen 
Allen/Kyrkvägen har skett. Gamia Mölnlyckebor känner inte igen sig och har nu fótt nog. 

Kommunens sektorchef för Teknik och Förvaltningsstöd säger bl.a.: -Vi har sedan ett antal veckor tillbaka 
förstärkt med väktarinsats i centrala Mölnlycke fròn sen eftermiddag till sent pa natten. Polisen har även 
förstärkt sin närvaro, uniformerad och civil. Min bild är att vi tillsammans med polisen har en god bild av 
vil ka individer som är inblandade och jag har goda förhoppningar om att vi kommer tillrätta med 
problemen precis som vi gjorde under 2015/2016. 

Efter detta uttalande har det skett en omfattande skadegörelse pa Vuxenutbildningens lokaler. 
Uppenbarligen behöver mer göras för att skapa trygghet. 

Ordningsvakter har längre utbildning än väktare och tíllôts med utökad befogenhet utföra uppdrag som 
ligger emellan vad polis och väktare far göra. Vi föreslog redan i höstas att kommunen anställer egna 
ordningsvakter och bygger ut kameraövervakningen. Givetvis vili vi fa fier poliser till kommunen, men 
som plan B föreslòr vi kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter (1980:578 §3). 

Det behövs en bra grundbemanning dygnet runt, och när det är lugnare kan ordningsvakter jobba 
förebyggande i samarbete med exempelvis skola och socialtjänst. Genom att kommunen anställer 
ordningsvakter far vi en bra kontinuitet i samarbetet. I princip kommer ordningsvakterna att fa lite av 
rollen som kvarters-poliser. De tjänster som utlyses ska erbjuda attraktiva arbetsvillkor sa att vi far mycket 
kompetent personal som förväntas stanno länge. 

SD Härryda föreslór därför att lnvónornos trygghet säkerställs genom att kommunen stöttar polisens 
arbete med egna ordningsvakter som har utökade befogenheter. Detta genomförs sedan bäst med 
kommunalt anställda ordningsvakter. Givetvis ska denna ökade trygghet införas i hela kommunen. 

Därför föreslör Sverigedemokraterna Härryda: 

Att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om att fa ordningsvakter med utökade befogenheter till 
Härryda Kommun. 
Att förvaltningen i uppdrag att stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror. 
Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under I ugna perioder utför 
förebyggande arbeten. 
Att ge förvaltningen i uppdrag att, om kostnaderna inte inryms i budget, föra in kostnaderna i 
kommande budgetarbete frón förvaltningen. 

GPû- 
Calle Johansson (SD) 
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Motion om minskade barngrupper i förskolan
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS553  008

Motion om minskade barngrupper i förskolan

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S) och Robert Langholz (S) 
om minskade barngrupper i förskolan. Detta ska genomföras utan att investera i nya 
lokaler. Motionärerna yrkar på att förvaltningen ska utreda frågan och göra en ekonomisk 
kalkyl. Kalkylen ska belysa kostnaderna för olika storlekar på barngrupperna. 

Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att minska barngruppernas storlek skiljer 
sig åt på de olika orterna i kommunen. Enligt nuvarande befolkningsprognos är det inte 
möjligt minska barngruppernas storlek på samtliga orter i kommunen utan att investera i 
nya lokaler.

Förvaltningen har gjort en ekonomisk kalkyl bestående av fyra olika alternativ med olika 
storlekar på barngrupperna och ökad eller bibehållen personaltäthet. Alternativ 1 och 2 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. Alternativ 3 och 4 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 17 barn per avdelning. Personaltätheten 
varierar i de olika alternativen. Kostnadsökningen för de olika alternativen varierar 
mellan 2,6 mkr till 28,9 mkr per år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 4 
januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S) och Robert Langholz om 
minskade barngrupper i förskolan. Detta ska genomföras utan att investera i nya lokaler. 
Motionärerna yrkar på att förvaltningen ska utreda frågan och göra en ekonomisk kalkyl. 
Kalkylen ska belysa kostnaderna för olika storlekar på barngrupperna.

Enligt skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att barngrupperna i förskola har en 
lämplig storlek och sammansättning. Dock fastställer inte skollagen vad som avses med 
lämplig storlek och sammansättning. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistisk för 
2017 var snittet för en barngrupp i Sverige 15,3 barn och Härryda kommuns förskolor 
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hade en snitt på 15,5 barn per grupp. Statistiken från SCB baseras på uppgifter från den 
15 oktober varje år. Då det tillkommer fler barn i barngrupperna efter den 15 oktober 
varje år baseras Härryda kommuns förskolors budget på ett snitt av 18,1 barn per 
barngrupp. 

Enligt nuvarande befolkningsprognos är det inte möjligt minska barngruppernas storlek 
på samtliga orter i kommunen utan att investera i nya lokaler. I Mölnlycke och Landvetter 
kommer det finnas ett överskott av platser under de kommande fem åren, vilket gör en 
minskning av antalet barn per avdelning möjlig. En förutsättning för detta är att 
förskoleverksamheten behåller befintliga lokaler. I orterna Härryda, Hällingsjö, Eskilsby, 
Hindås och Rävlanda kommer barnantalen öka under de kommande fem åren. Detta 
innebär att det inte är möjligt att minska barngruppernas storlek på dessa orter utan att 
investera i nya lokaler.

Nuvarande organisation
Härryda kommuns förskolor har ett snitt på 18,1 barn per avdelning utifrån nuvarande 
budget. Avdelningar med yngre barn har ett lägre antal barn jämfört med avdelningar 
med äldre barn. Personaltätheten påverkas av barngruppens storlek. På en avdelning med 
en fulltalig barngrupp arbetar det i snitt 3,15 pedagoger. Personaltätheten på Härryda 
kommuns förskolor är något högre än rikssnittet enligt SCB:s statistisk för 2017. Under 
2019 planerar förskoleverksamheten att nyttja 120 avdelningar, lokalmässigt finns det 
utrymme att använda 131 avdelningar.

Ekonomisk kalkyl 
Förvaltningen har utrett vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få att minska 
barngruppernas storlek. Förvaltningen har utrett fyra olika alternativ, alternativ 1 och 2 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. Alternativ 3 och 4 
resulterar i att antalet barn minskar från 18,1 till 17 barn per avdelning. Personaltätheten 
varierar i de olika alternativen. I alternativ 1 och 2 behövs samtliga tillgängliga 
förskolelokaler, medan i alternativ 3 och 4 skulle förskoleverksamheten fortsatt ha ett 
överskott av lokaler.

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att samtliga tillgängliga lokaler används av förskoleverksamheten 
och att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. För att bibehålla 
personaltätheten skulle antalet pedagoger i en fulltalig barngrupp minska från 3,15 
pedagoger (18,1 barn) till 2,8 pedagoger (16 barn). Införandet av detta alternativ skulle 
innebära en kostnadsökning på ca 9,5 mkr per år. Kostnadsökningen innefattar kostnader 
för måltider, lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering för köpta platser i 
enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor.

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär att samtliga tillgängliga lokaler används av förskoleverksamheten 
och att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning.  Skillnaden jämfört med 
alternativ 1 är att antalet pedagoger per avdelning inte skulle anpassas efter barnantalet 
utan fortsatt vara 3,15 pedagoger per avdelning. Detta skulle resultera i en ökad 
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personaltäthet då antalet pedagoger per avdelning består, även fast barnantalet minskar. 
Införandet av detta alternativ skulle innebära en kostnadsökning på ca 28,9 mkr per år. 
Kostnadsökningen innefattar kostnader för måltider, lokaler, städ, inköp, administration 
samt en prisjustering för köpta platser i enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor. 
Prisjusteringen för köpta platser blir i detta fall högre än i alternativ 1 eftersom det i 
kostnadsökningen ingår en ökad personalkostnad motsvarande 16,7 mkr per år.

Alternativ 3
Alternativ 3 innebär att förskoleverksamheten använder de lokaler som behövs för att 
minska barnantalet från 18,1 till 17 barn per avdelning. För att bibehålla personaltätheten 
skulle antalet pedagoger i en fulltalig barngrupp minska från 3,15 pedagoger (18,1 barn) 
till 3,0 pedagoger (17 barn). Införandet av detta alternativ skulle medföra en 
kostnadsökning på ca 2,6 mkr per år. Kostnadsökningen omfattar kostnader för måltider, 
lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering för köpta platser i enlighet med 
reglerna för bidrag på lika villkor.

Alternativ 4
Alternativ 4 innebär att förskoleverksamheten använder de lokaler som behövs för att 
minska barnantalet från 18,1 till 17 barn per avdelning. Skillnaden jämfört med alternativ 
3 är att antalet pedagoger per avdelning inte skulle anpassas efter barnantalet utan fortsatt 
vara 3,15 pedagoger per avdelning. Detta skulle resultera i en ökad personaltäthet då 
antalet pedagoger per avdelning består, även fast barnantalet minskar. Införandet av detta 
alternativ skulle innebära en kostnadsökning på ca 7,8 mkr per år. Kostnadsökningen 
innefattar kostnader för måltider, lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering 
för köpta platser i enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor. Prisjusteringen blir i 
detta fall högre än i alternativ 3 eftersom det i kostnadsökningen ingår en ökad 
personalkostnad motsvarande 4,5 mkr per år.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att minska barngruppernas storlek skiljer 
sig åt på de olika orterna i kommunen. Enligt nuvarande befolkningsprognos är det endast 
möjligt att minska barngruppernas storlek inom ramen för befintliga förskolelokaler i 
Landvetter och Mölnlycke. Förvaltningen bedömer att en minskning av barngruppernas 
storlek i enlighet med alternativen ovan medför kostnadsökningar på mellan 2,6 mkr till 
28,9 mkr per år.

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om minskade barngrupper inom förskolan
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kornmunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr I Diariep!anbeteckn 

Minskade barngrupper i forskolan. 

Vi socialdemokrater anser att det är dags att minska gruppernas storlek i nom forskolan 
med bíbehâllen personal pa avdelningarna i Härryda. Just nu finns det en chans att göra 
detta utan att behöva investera i nya lokaler. Detta i ach med att det finns ett överskott 
av avdelningar. Man skulle kunna använda dessa avdelningar ach sprida ut harnen pa 
fler enheter. 

Vi tycker att frâgan mäste utredas ach en ekonomisk kalkyl göras. Detta sä att politiken 
kan fa det beslutsunderlag som de behöver infor budget 2020. 

Vi socialdemokrater vili: 

Att en utredning om kostnaderna for minskade barngrupper i forskolan görs. Denna bör 
belysa kostnaderna for olika storlek i barngrupperna. 
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Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar 
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS556  008

Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Patrik Linde (S) och Gunilla Wathne (S) om 
alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. 
Motionärerna yrkar på att Härryda kommun så snart som möjligt erbjuder barn att få vara 
i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Barn ska enligt skollagen (2010:800) från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola 
och familjedaghem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 8 
kap. 6 § i skollagen har barn vars ena förälder är föräldraledig med ett annat barn rätt till 
förskola 15 timmar i veckan. Enligt kommunens placeringsförskrifter har barn på 
familjedaghem samma rättighet. Alla barn har även rätt till allmän förskola från och med 
höstterminen det år som barnet fyller tre år. I Härryda kommun innebär det att från och 
med höstterminen det år barnet fyller tre år är platsen på förskola och familjedaghem 
avgiftsfri, för de barn som har en vistelsetid som är 15 timmar eller mindre i veckan.

En utökning av rätt till avgiftsfri vistelsetid upp till 20 timmar i veckan medför att 
Härryda kommuns nuvarande regler för taxa och avgift behöver justeras. I dagsläget är 
vistelsetid upp till 15 timmar per vecka helt avgiftsfri för familjer med barn över tre år. 
Införandet av avgiftsfrihet upp till 20 timmar i veckan skulle resultera i en 
intäktsminskning för förskoleverksamheten på ca 600 000 kr per år. Denna 
kostnadsberäkning baseras på det antal barn som i dagsläget har en vistelsetid på mellan 
16-20 timmar per vecka och som efter förändrade regler för taxa och avgift inte längre 
skulle betala någon barnomsorgsavgift.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att utöka rätten till 20 timmar i förskola 
eller familjedaghem/pedagogisk omsorg avgiftsfritt. 

Page 74 of 451



Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att utreda möjligheten att införa 
utökning av vistelsetiden upp till 20 timmar mot en tillkommande avgift för de familjer 
som i dagsläget har rätt till 15 timmar.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Patrik Linde (S) och Gunilla Wathne (S) om 
alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. 
Motionärerna yrkar på att Härryda kommun så snart som möjligt erbjuder barn att få vara 
i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen (Lpfö 98 rev 
2016) och skollagen (2010:800). Familjedaghem är en form av barnomsorg som utförs av 
en dagbarnvårdare, där verksamheten utgår ifrån dagbarnvårdarens egna hem. Läroplanen 
för förskolan är vägledande för familjedaghemmens verksamhet. 

Barn ska enligt skollagen från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola och 
familjedaghem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier 
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Alla barn har 
även rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. I 
Härryda kommun innebär det att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år är 
platsen på förskola och familjedaghem avgiftsfri, för de barn som har en vistelsetid som 
är 15 timmar eller mindre i veckan. Har barnet en vistelsetid som överskrider 15 timmar i 
veckan tillkommer en avgift för familjen. 

I Härryda kommun har 98 procent av barn i åldrarna tre till fem år plats på en förskola 
eller ett familjedaghem. Detta omfattar även barn som går på förskolor eller 
familjedaghem med annan huvudman. Vårdnadshavare till barn mellan åldrarna 3-5 år 
som inte har plats på någon förskola eller familjedaghem informeras årligen om att de har 
rätt till allmän förskola.

Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars ena förälder är föräldraledig med ett annat barn 
rätt till förskola 15 timmar i veckan. Enligt kommunens placeringsförskrifter har barn på 
familjedaghem samma rättighet. I Härryda kommun har barn vars föräldrar som är 
arbetssökande rätt till förskola eller familjedaghem i 20 timmar i veckan. Hur dessa 15 
eller 20 timmar fördelas under veckan beslutar förskolechef i samråd med 
vårdnadshavarna, eftersom förskolechefen enligt skollagen ska besluta om sin enhets 
organisation. I dagsläget är det cirka 10 procent av alla barn på kommunal förskola eller 
familjedaghem som har vistelsetid som är 15 timmar i veckan eller mindre. Detta 
motsvarar cirka 230 barn. Barn till föräldralediga som av olika anledningar har ett behov 
av att vistas på förskola/familjedaghem mer än 15 timmar har möjlighet att beviljas 
utökad tid mot en avgift som beräknas i enlighet med bestämmelserna om maxtaxa. Detta 
är ett beslut som tas av förskolechef utifrån varje barns behov. Cirka 60 barn till 
föräldralediga har i dagsläget beviljats utökad vistelsetid utöver de 15 timmar som de har 
rätt till. 

Ekonomiska konsekvenser
En utökning av rätt till avgiftsfri vistelsetid för familjer med barn över tre år medför att 
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Härryda kommuns nuvarande regler för taxa och avgift behöver justeras. I dagsläget är 
platsen avgiftsfri upp till 15 timmar i veckan. Införandet av avgiftsfrihet som istället 
uppgår till 20 timmar i veckan skulle resultera i en intäktsminskning för 
förskoleverksamheten på ca 600 000 kr per år. Denna beräkning baseras på det antal barn 
som i dagsläget har en vistelsetid på mellan 16-20 timmar per vecka och som efter en 
utökad rätt till avgiftsfri vistelsetid inte längre skulle betala någon barnomsorgsavgift. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att ett införande av alla barns rätt till 20 avgiftsfria timmar inte 
ryms inom budget för 2019-2021. Ett alternativ till detta är att ge de berörda familjerna 
möjlighet att utöka sin vistelsetid till 20 timmar i veckan mot en tillkommande avgift i 
enlighet med bestämmelserna om maxtaxa vilket maximalt skulle kunna uppgå till 1016 
kr i månaden. Förvaltningen bedömer att det finns ett intresse från berörda föräldrar att 
utöka barnets vistelsetid även om det skulle resultera i en tillkommande avgift. Detta 
skulle även innebära en intäktsökning för kommunen. Förvaltningen föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till att införa 
en frivillig utökning av vistelsetiden mot en tillkommande avgift för familjen. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg
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HÄRRYDA KOM.i\1UN 
Kornrnunsryrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr 

Arbetarepartiet socialdemokraterna I Härryda 

Motion: 

Alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk 
omsorg. 

Förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan, är att pâ olika sätt stimulera barn och barns 
utveckling. I förskolan träffar barn and.ra barn för social lek och inlärning. Verksamheten leds av 
förskollärare och barnskötare. Tvâ yrkesgrupper som är utbildade för att arbeta med barn och <leras 
utveckling. 
Vi vill ge möjlighet till att barn ska fâ vara 20 timmar i förskolan dvs. 4 timmar per dag. 
Det ger barn möjlighet att under 4 timmar/dag delta i en planerad verksamhet som ofta behandlar olika 
sorters tema. I förskolan fâr barn arbeta med olika berikande material, ha samtal med pedagoger bade i 
grupp och enskilt, delta i grupplekar bade ute och inne. De fâr tillsammans med and.ra barn och vuxna 
inta mâltider, göra studiebesök, fâ musik- och naturupplevelser mm. 

Samma erbjudande ska barn i familjedaghem fâ. Skolverkets Allmänna rad styr den pedagogiska 
omsorgen. Familjedaghemmet arbetar med mindre barngrupper. Dagbarnvârdarna arbetar ofta 
tillsammans vilket gör att harnen träffar and.ra barn och vuxna och har aktiviteter tillsammans. De fâr 
tillsammans med and.ra barn och vuxna inta mâltider, samtala och delta i grupplekar bade inne och ute 
mm. 

Vi föreslâr 

- att man sä snart det är möjligt erbjuder barn att fâ vara i förskola alt familjehern/pedagogisk 
omsorg 20 timmar/vecka. 

Mölnlycke 2018-06-18 

[:_~ 
Siw Hallbert 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 

ªills ()la/L 
/~laWathne 

Socialdemokraterna 
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Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS552  008

Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”. 
Motionären yrkar att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera 
miljöer där det finns skaderisk där elever vistas. Därutöver ska liknande inventering 
genomföras i samtliga skolor i kommunen. Dessutom ska åtgärder vidtas där elevernas 
miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare och andra anställda har.

I skolan gäller arbetsmiljölagen för elever och skolpersonal i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som har i uppdrag av 
regeringen att i detalj ta fram förskrifter som ska gälla för den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön i skolan. Det finns en skyldighet för skolorna att följa dessa föreskrifter och 
att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. 

Förvaltningen genomför under hösten arbetsmiljöronder på alla skolor. 
Arbetsmiljöronden genomförs utifrån en checklista som arbetsgivare och fackliga 
representanter tagit fram i samverkan. Checklistan innehåller olika arbetsmiljöområden 
som exempelvis ordning och olycksfall, som innefattar en kontroll om det finns 
fungerande städrutiner, om ordningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och att olyckor 
undviks. Andra områden som granskas är lokalernas klimat, ventilation, buller och 
belysning. Utfallet av ronden följs sedan upp under våren genom att rektorer får 
återkoppling om aktuella åtgärder vid ett så kallat husmöte. På sektorn för utbildning och 
kultur görs därefter en prioritering om vilka arbetsmiljösatsningar som ska finansieras 
med investeringspengar.

Förvaltningen bedömer att det finns ett välfungerande arbete kring den fysiska 
arbetsmiljön för både elever och personal på Landvetterskolan och på övriga grundskolor 
i kommunen. Rutinerna är framtagna i enlighet med gällande föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till skrivelse av den 
4 januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”. 
Motionären yrkar att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera 
miljöer där det finns skaderisk där elever vistas. Därutöver ska liknande inventering 
genomföras i samtliga skolor i kommunen. Dessutom ska åtgärder vidtas där elevernas 
miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare och andra anställda har.

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man i det dagliga arbetet tar hänsyn till både 
psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av ren teknisk karaktär. 
Syftet med arbetet leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas. Goda 
arbetsförhållanden minskar sjukskrivningar, leder till effektivitet, förbättrad kvalitet och 
ordning. 

I skolan gäller arbetsmiljölagen för elever och skolpersonal i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att i detalj ta fram förskrifter som ska 
gälla för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i skolan. Det finns en skyldighet för 
skolorna att följa dessa föreskrifter. För att kontrollera att reglerna följs finns 
arbetsmiljöinspektörer som har möjlighet att genomföra tillsyn på skolorna. Om 
inspektörerna ser brister i arbetsmiljön ställer de krav på skolans huvudman eller skolans 
rektor att genomföra åtgärder. Huvudmannen delegerar oftast ansvaret för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet till rektor på skolan. Rektor ska sedan bedöma vilka 
risker som finns för elever och personal och hur dessa risker kan förebyggas. 
Arbetsmiljöverket har regler om att man i skolan kontinuerligt ska arbeta med att göra 
arbetsmiljön bättre. Det betyder att man som arbetsgivare ska utreda hur arbetsmiljön är, 
förbättra den och följa upp arbetet. Ett skyddsombud ska representera och företräda de 
anställda i arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Skyddsombud kan väljas av de anställda 
eller av fackförbunden. Skolans huvudman kan samarbeta med skolans skyddsombud för 
att tillsammans undersöka och bedöma risker i skolans arbetsmiljö.

Förvaltningens fysiska arbetsmiljöarbete
Förvaltningen utför årligen en genomgång av den fysiska arbetsmiljön på alla 
grundskolor, en så kallad arbetsmiljörond. Detta sker alltid under hösten. Den fysiska 
arbetsmiljöronden genomförs av rektor tillsammans med fackliga företrädare 
(skyddsombud) samt representanter från sektorn för teknik och förvaltningsstöd i form av 
vaktmästare, fastighetsskötare, städpersonal samt personal från måltidservice. 
Arbetsmiljöronden genomförs utifrån en checklista som arbetsgivare och fackliga 
representanter tagit fram i samverkan. Checklistan innehåller olika arbetsmiljöområden 
som exempelvis ordning och olycksfall, som innefattar en kontroll om det finns 
fungerande städrutiner, om ordningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och att olyckor 
undviks. Andra områden som granskas är lokalernas klimat, ventilation, buller och 
belysning. Ronden innefattar även en genomgång av personalens fysiska arbetsmiljö, som 
exempelvis personalutrymmen. 
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Den fysiska arbetsmiljöronden följs upp under våren genom att rektor på ett så kallat 
husmöte får återkoppling om vilka åtgärder som är aktuella på enheten. På sektorn för 
utbildning och kultur görs en prioritering av verksamhetschef om vilka 
arbetsmiljösatsningar som ska finansieras med investeringspengar. 

De rutiner som förvaltningen redogjort för ovan omfattar samtliga grundskolor inklusive 
Landvetterskolan. Fysisk arbetsmiljörond har genomförts i enlighet med dessa rutiner 
under hösten 2018.  

På flertalet skolor i kommunen involveras även eleverna i den fysiska arbetsmiljöronden. 
Det kan antingen ske genom att elevskyddsombudet deltar i själva ronden eller genom att 
frågan lyfts i skolans elevråd. Det finns ingen central bestämmelse kring elevernas 
delaktighet i ronderna, utan det är upp till skolorna att bestämma utformningen av 
elevernas deltagande. Däremot ska varje skola i Härryda kommun årligen ta fram 
ordningsregler tillsammans med lärare och elever. Reglerna beslutas därefter av skolans 
rektor enligt 5 kap. 5 § skollagen. 

Sektorns bedömning
Förvaltningen bedömer att det redan finns välfungerande rutiner för inventering och 
åtgärder avseende den fysiska arbetsmiljön för både elever och personal på grundskolorna 
i kommunen i enlighet med motionens intention. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”
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KO MMUNP A~~-KO-Jvil-MU--,TN 
Kommunstyrelscn Partiel som Iyssnar 
2018 -06- 1 8 

Diarienr Oiariep!,rnbetecJt.n 

Motion till Härryda Kommunfullmäktige: 

Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljü" 
Skolan är en arbetsplats för lärare och annan personal som ska utbilda barn och unga, fostra 
elever med sikte pâ en framtid som vuxna och del av ett vuxensamhälle. 

Skolans anställda har fackliga representanter, skyddsombud, lagstiftning och regler för hur 
den fysiska arbetsmiljön ska vara utformat för att vara säker, för att olyckor och 
olyckshändelser ska undvikas sä längt som möjligt. 

Vad gäller för elever i skolan? 

Jag bifogar tvâ bilder frân Landvetterskolan, tagna av en förälder under vâren 2018. En bild är 
lätt maskerat för att undvika att en elev skulle kunna identifieras. 

Vi kan se kläder och skor i en röra pâ gol vet, upphängning för kläder bakom en dörr (kläm 
och skaderisk). Ingen kan väl pâstâ att detta är en bra fysisk miljö för barn och unge i vâra 
skolor? 

Jag yrkar: 

Att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera miljöer där det finns 
skaderisk där elever vistas. 

Att liknande inventering görs i samtliga skolor i kommunen. 

Att det vidtas âtgärder sä att elevemas miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare 
och andra anställda har i sina utrymmen. 
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Motion om införandet av arbetsmetoden 
Skolfam i Härryda kommun
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Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2018KS554  008

Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S) och Gunilla Wathne (S) om 
att införa arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun. Motionärerna yrkar att 
arbetsmetoden Skolfam ska införas i Härryda kommun som en särskild satsning på elever 
som är placerade i familjehem.   

I beredningen av motionens förslag har sektorn tittat närmare på vad metoden Skolfam 
innebär. Den är en manualstyrd arbetsmodell som drivs med stöd av stiftelsen ”Allmänna 
Barnhuset”, som också finansierar en nationell samordnare. Det är en förebyggande 
modell och en generell insats till alla barn som går i grundskolan och som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem. Modellen bygger på samverkan mellan de parter som 
finns i barnets närhet. Utgångspunkten är ett tvärprofessionellt team bestående av 
psykolog, specialpedagog, familjehemssekreterare och ansvarig barnsekreterare. Ett 
heltidsteam ansvarar för cirka 20-22 familjehemsplacerade barn. Teamet finansieras av 
kommunen. 

Barn placerade i familjehem löper större risk än andra barn att inte klara sina studier. Det 
finns därför behov av riktade och samordnade insatser mot denna målgrupp. Kommunen 
har dock i regel inte fler än 13 familjehemsplacerade barn/elever i det aktuella 
åldersspannet (6-12 år). Av dessa barn/elever uppfyller inte alla de kriterier som gör dem 
lämpliga för modellen Skolfam, exempelvis att placeringen kan förväntas bli långvarig. 

Förvaltningen bedömer därför att arbetsmetoden Skolfam är alltför resurskrävande och 
manualstyrd med tanke på kommunens storlek. Förvaltningen bedömer vidare att berörda 
sektorer istället kan ta fram en egen modell, inspirerad av arbetssättet inom Skolfam, för 
en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/elever.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om att införa metoden Skolfam i Härryda 
kommun. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att ta fram en egen modell, inspirerad 
av Skolfam, för en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade 
barn/elever.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S) och Gunilla Wathne (S) om 
att införa arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun. Motionärerna yrkar att 
arbetsmetoden Skolfam ska införas i Härryda kommun som en särskild satsning på elever 
som är placerade i familjehem.   

I beredningen av motionens förslag har sektorn tittat närmare på vad metoden Skolfam 
innebär. Den är en manualstyrd arbetsmodell som drivs med stöd av stiftelsen ”Allmänna 
Barnhuset”, som också finansierar en nationell samordnare. Det är en förebyggande 
modell och en generell insats till alla barn som går i grundskolan och som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem. Modellen bygger på samverkan mellan de parter som 
finns i barnets närhet. Utgångspunkten är ett tvärprofessionellt team bestående av 
psykolog, specialpedagog, familjehemssekreterare och ansvarig barnsekreterare. Ett 
heltidsteam ansvarar för cirka 20-22 familjehemsplacerade barn. Teamet finansieras av 
kommunen. 

Teamet tar del av all information i ärendet och genomför en pedagogisk samt en 
psykologisk kartläggning av eleven. Barnets utveckling mäts och jämförs utifrån 
standardiserade och åldersanpassade tester. Skolfam-teamet ansvarar även för att hålla 
kontakt med skolan och lämna rekommendationer kring elevens skolgång. Skolgången 
följs upp regelbundet och teamet gör kontinuerliga besök på skolan. En ny pedagogisk 
och psykologisk kartläggning genomförs efter varje tvåårsperiod. 

Att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet är en viktig skyddsfaktor för att 
motverka framtida utanförskap. Barn placerade i familjehem löper större risk än andra 
barn att inte klara sina studier. Det finns därför behov av riktade och samordnade insatser 
mot denna målgrupp. Modellen som används inom Skolfam är strikt manualstyrd och 
lämnar mindre utrymme för behovsbedömningar. Kommunen har i regel inte fler än 13 
familjehemsplacerade barn/elever i det aktuella åldersspannet (6-12 år). Av dessa 
barn/elever uppfyller inte alla de kriterier som gör dem lämpliga för modellen Skolfam, 
exempelvis att placeringen kan förväntas bli långvarig. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att arbetsmetoden Skolfam är alltför resurskrävande och 
manualstyrd med tanke på kommunens storlek. Förvaltningen bedömer vidare att berörda 
sektorer istället kan ta fram en egen modell, inspirerad av arbetssättet inom Skolfam, för 
en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/elever. Som ett 
alternativt tillvägagångssätt kan sektor för utbildning och kultur tillsammans med sektor 
för socialtjänst arbeta fram en modell som tar inspiration från arbetssättet inom Skolfam 
och som innebär ett stärkt stöd till familjehemsplacerade barn utifrån behov. 
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Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef

Bilaga: Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun
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HÄRRYDAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr / Diariepianbeteckn 

Införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda. 

Vi vet att det är viktigt für alla vara ungdomar att klara skolgângen, Det finns grupper 
som far svârare att lösa sin skolgâng pa grund av sociala faktorer. Skolfam är en riktad 
satsning till dem som av olika anledningar har blivit placerade i familjehem. För denna 
gru pp är skolan ocksâ viktig. Kanske viktigare än für manga andra. Med en satsning pa 
Skolfam gär vi deras skolgâng enklare. 

Vi socialdemokrater i Härryda vili därfür: 

Att arbetsmetoden Skolfam införs i Härryda. 

Patrik Linde Siw Hallbert 
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Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2018KS555  008

Motion om skolsköterskornas organisation

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Gunilla Wathne (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) om behovet av att utreda skolsköterskornas organisation. Motionärerna yrkar att 
verksamheten ska ges i uppdrag att utreda och eventuellt förtydliga skolsköterskornas 
organisation så att berörda vet vem som är arbetsledare respektive chef. Vidare föreslår 
motionärerna att verksamheten utreder om det går att minska antalet elever och skolor 
som varje enskild skolsköterska ansvarar för. 

Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. En skolsköterska kan arbeta på flera olika grundskolor. I kommunen finns totalt 
13 skolsköterskor inom grundskoleverksamheten. Eftersom en skolsköterska ibland 
arbetar på fler än en skola kan en enskild skolsköterska ingå i flera elevhälsoteam som 
leds av olika rektorer. En av de (oftast) två rektorer som skolsköterskan arbetar med är 
utsedd till ansvarig chef. Det finns även en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
(MLA) som arbetsleder hela skolsköterskegruppen i den medicinska delen av arbetet.

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att utreda barn- och elevhälsoarbetet 
inom förskole- och grundskoleverksamheten. En sådan utredning kan ske inom ramen för 
den större organisationsgenomlysningen av barn- och elevhälsan som är planerad att 
genomföras under våren 2019. I denna organisationsöversyn kommer det att ingå att se 
över skolsköterskornas organisation. Förvaltningen bedömer därför att motionärernas 
yrkanden motsvaras av den inplanerade organisationsgenomlysningen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 7 
januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Gunilla Wathne (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) om behovet av att utreda skolsköterskornas organisation. Motionärerna anser att 
skolsköterskornas organisation bör ses över. Motionärerna yrkar att verksamheten ska ges 
i uppdrag att utreda och eventuellt förtydliga skolsköterskornas organisation så att 
berörda vet vem som är arbetsledare respektive chef. Vidare yrkar motionärerna för ett 
uppdrag att utreda om det går att minska antalet elever och skolor som varje enskild 
skolsköterska ansvarar för. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska vårdgivaren (välfärdsnämnden) utse 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. I Härryda kommun finns en utsedd 
verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården inom grundskoleverksamheten 
respektive gymnasieverksamheten. Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30) ska det även, i det fall verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens, 
finnas en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska som arbetsleder skolsköterskorna i 
den medicinska delen av uppdraget. I Härryda kommun finns en medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) som arbetsleder hela skolsköterskegruppen i den 
medicinska delen av arbetet.

Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. Det finns för- och nackdelar med detta system. En skolsköterska kan arbeta på 
flera olika grundskolor. I kommunen finns totalt 13 skolsköterskor inom 
grundskoleverksamheten. Eftersom en skolsköterska ibland arbetar på fler än en skola 
kan en enskild skolsköterska ingå i flera elevhälsoteam som leds av olika rektorer. En av 
de (oftast) två rektorer som skolsköterskan arbetar med är utsedd till ansvarig chef. Det 
kan upplevas otydligt att som skolsköterska ha både en chef (rektor) och en arbetsledare 
(MLA). 

Budgeten gällande skolskötersketjänster ses över inför varje läsår i förhållande till antal 
elever/skola. Även skolsköterskornas organisation ses över inför varje läsår. Inom 
nuvarande organisation i grundskoleverksamheten finns det totalt 11,1 % 
skolskötersketjänster, vilket motsvarar ett snitt på 479 elever/heltidstjänst. Detta är i linje 
med liknande kommuner som ligger nära större stad, exempelvis Ale kommun där snittet 
ligger på 449 elever/heltidstjänst. Utöver det finns det även en 20 % skolskötersketjänst 
kopplad till enheten Välkomstens verksamhet med nyanlända elever. 

Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att utreda 
barn- och elevhälsoarbetet inom förskole- och grundskoleverksamheten. En sådan 
utredning kan ske inom ramen för den större organisationsgenomlysningen av barn- och 
elevhälsan som är planerad att genomförs våren 2019. I denna organisationsöversyn 
kommer det att ingå att se över skolsköterskornas organisation och bemanning. 
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Förvaltningen bedömer därför att motionärernas yrkanden motsvaras av den inplanerade 
organisationsgenomlysningen. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef

Bilaga: Motion om skolsköterskornas organisation
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Arbetarepartiet socialdemokraterna I Härryda 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr 

/ Diariep/anbeteckn 

Motion 

Skolsköterskornas organisation 

Skolsköterskorna organisation behöver ses över. De arbetar pâ flera olika skolor och träffar bade 
elever, lärare och rektorer. Vid träff med deras fackforbund framfordes kritik mot organisationen. 
För flera av skolsköterskorna finns det oklarheter om vem som är deras chef och arbetsledare. 
Vi vet att ohälsan bland elever ökar och for att skolsköterskorna ska kunna göra ett bra arbete och 
hinna med alla elever sä bör man minska antalet elever och skolor som varje skolsköterska ansvarar 
for. 

Vi föreslâr: 

att man utreder skolsköterskornas organisation, sä att den blir tydlig. Alla ska veta vem som 
är ens arbetsledare och chef. 

att man utreder om det gär att minska antalet elever och skolor som varje skolsköterka 
ansvarar for. 

Mölnlycke 2018-06-18 

Socialdemokraterna 
~/1.,ff,a/L 

Socialdemokraterna 

latl/2 fl¿ . !¡¡~ 
Ulla-Ka~fson 
Socialdemokraterna 
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Ändring av reglemente för välfärdsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 6      Dnr 2018VFN26

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation och ny 
styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet innebär att en 
ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter avseende utbildning, 
kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara kommunens socialnämnd och 
arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden.

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighetsnämnden 
ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har lämnat ett uppdrag 
till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett myndighetsutskott som ska hantera 
individärenden. Dock följer det av lag att beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras 
från nämnd. Detta gäller bland annat ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen 
(2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett förvaltningen i 
uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten i nämnden vid 
behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 Närvarorätt i 
reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. Kompletteringen i § 16 gäller 
fjärde stycket vilket berör närvarorätten för kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens presidium.

Förvaltningen föreslår vidare att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 december 2018.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande 
förslag med följande tillägg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget 
”Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

§ 16 Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget ”Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2018-12-14 2018VFN26  003

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden

Sammanfattning
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation 
och ny styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet 
innebär att en ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter 
avseende utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara 
kommunens socialnämnd och arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden. 

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighets-
nämnden ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har 
lämnat ett uppdrag till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden. Dock följer det av lag att 
beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras från nämnd. Detta gäller bland annat 
ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen (2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett 
förvaltningen i uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten 
i nämnden vid behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 
Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. 
Kompletteringen i § 16 gäller fjärde stycket vilket berör närvarorätten för 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium.

Förvaltningen föreslår vidare att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen”. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt bilaga 1 
med följande tillägg.

 § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras 
med tillägget ”Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

 § 16 Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild”.

Ärendet
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation 
och ny styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet 
innebär att en ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter 
avseende utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara 
kommunens socialnämnd och arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden.

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighets-
nämnden ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har 
lämnat ett uppdrag till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden. Dock följer det av lag att 
beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras från nämnd. Detta gäller bland annat 
ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen (2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

I 6 kap. 38 § KL anges att en nämnd inte får delegera beslutanderätten när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Mot denna bakgrund bör beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 
kap. 15-19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den mån det anges att besluten ska 
fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till att ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
enligt 6 kap. 38 § 3 KL.

I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från 
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor. 
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden.
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 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB 

 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB 

 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB 

 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB

 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § 
FB 

 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL

 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan 
lämplig person eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB

 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person 
eller till nämnden, 18 kap. 19 § SFB

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med 
umgängesrätt ska utövas, 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU

 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare, 14 § LVU

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett 
förvaltningen i uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten 
i nämnden vid behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 
Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. 
Kompletteringen i § 16 gäller fjärde stycket vilket berör närvarorätten för 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium.

För att säkerställa att handlingar i individärenden inte skickas till en större krets än 
nödvändigt föreslår förvaltningen att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen”. Detta innebär till exempel att ordföranden kan fatta beslut om att vissa 
handlingar inte ska skickas ut till ersättarna i nämnden.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Bilaga

1. Förslag till ändring av reglemente för välfärdsnämnden (ny text är gulmarkerad).
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REGLEMENTE 

FÖR 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Gällande från den 1 januari 2019 
Fastställt av kommunfullmäktige 

den 17 september 2018, § 152
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Reglemente för välfärdsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun i författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisningar inom parentes avser 
relevanta paragrafer i kommunallagen (2017:725) KL för respektive 
bestämmelse.  

Övergripande uppgifter 

§ 1 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid 
samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. 
Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. 

§ 2 
Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva 
verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Utbildning kultur och fritid 

§ 3
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. Vidare har välfärdsnämnden till 
uppgift att främja förutsättningar för ett rikare kulturliv och goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna 
Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter: 
 Förskoleverksamhet 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Särskola 
 Gymnasium 
 Vuxenutbildning 
 Kulturskola 
 Kultur- och biblioteksverksamhet 
 Fritidsverksamhet, fritidsanläggningar och -lokaler 
 Föreningsstöd 

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på det offentliga 
utbildningsväsendets område. Till det offentliga utbildningsväsendets 
område räknas i detta sammanhang det som i 23 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) OSL definieras som förskole- och 
utbildningsverksamhet, i de delar som berör det kommunala 
utbildningsväsendet. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i 
tillsynsärenden som avser individärenden inom det offentliga 
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utbildningsväsendets område. Nämnden tar därtill emot anmälningar om 
kränkande behandling enligt skollagen, och ansvarar för att de utreds och 
erforderliga åtgärder vidtas. 

Socialtjänst/stöd och hjälp till individer och grupper 

§ 4
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 
arbetsmarknadsåtgärder. Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. 
följande uppgifter: 
 Social omsorg om äldre 
 Stöd och service till funktionsnedsatta 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Individ- och familjeomsorg 
 Familjerådgivning 
 Invandrar- och flyktingmottagande 
 Arbetsmarknadsåtgärder 
 Konsumentvägledning 
 Ekonomirådgivning och skuldsanering 
 Medicinskt ansvar och tillsyn 

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på socialtjänstens 
område. Till socialtjänstens område räknas i detta sammanhang det som 
definieras som socialtjänst och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 
1 § OSL, samt den kommunala hälso- och sjukvården och ärenden enligt 
föräldrabalken som åligger socialnämnd. Nämnden svarar för yttranden i 
dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individärenden inom 
socialtjänstens område. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 5 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden med begränsning av 5 
kap. 1 § KL att besluta i de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd 
ska fullgöra uppgifter inom nedan angivna områden i följande grupper av 
ärenden: 

 besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 
välfärdsnämndens verksamhetsområde,

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 
inom välfärdsnämndens verksamhetsområde,
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 besluta om kulturstipendium, kulturpris, idrottspris, bemötande och 
tillgänglighetspris samt HBTQ-pris. 

Personuppgiftsansvar

§ 6
Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet. 
Välfärdsnämnden ska utse ett dataskyddsombud.

Behörighet att föra kommunens talan

§ 7
Välfärdsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i 
sådana mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för 
kommunen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 8 
Välfärdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Välfärdsnämnden ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Välfärdsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.

Välfärdsnämnden ska överlämna redovisning till kommunstyrelsen inför 
upprättande av kommunens årsredovisning. 

Medborgarförslag 

§ 9
Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas 
så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till välfärdsnämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år 
från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Välfärdsnämnden ska två gånger 
per år informera om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut 
kan förväntas fattas. 

Page 104 of 451



5

Välfärdsnämndens arbetsformer 

§ 10 Välfärdsnämndens sammansättning 
Välfärdsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla 
förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när 
han/hon finner lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot 
som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. En ersättare har rätt att vara med på 
överläggningen men inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

§ 12 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde 
eller del av sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes samtliga uppgifter. 

§ 14 Tidpunkt för sammanträden 
Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

§ 15 Kallelse till sammanträde 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När 
ordföranden, en vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar 
den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse sker.
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Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och utsändas till ledamöterna och 
ersättarna senast 9 dagar före sammanträdet. I brådskande fall får ärendet 
ändå avgöras utan hinder av att kallelse utfärdats senare, om minst 9 
närvarande ledamöter beslutar det. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Vid nämndens sammanträden är tjänstemän föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde. 

§ 16 Närvarorätt 
Välfärdsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan 
medges denna rätt. 

Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt äger 
föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet. Närvarorätt har 
också part eller parts ombud eller biträde vid behandlingen av ett enskilt 
skolärende eller socialt ärende.

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet 
med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL. 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium har rätt 
att närvara vid välfärdsnämnden sammanträden. Närvarorätten medför inte 
någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Vid förfall ersätter 
annan från fullmäktiges presidium enligt gängse ordning. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 17 Välfärdsnämndens ordförande (kommunalråd) och presidium 
Sedan val av välfärdsnämnden skett, utser kommunfullmäktige bland 
nämndens ledamöter nämndens ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande, vilka tillika utgör välfärdsnämndens presidium. 

Kommunfullmäktige utser även välfärdsnämndens ordförande till 
kommunalråd. 

Välfärdsnämndens ordförande ska 
 närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning 

inom nämndens verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
samt effektiviteten i verksamheten, 

 tillse att välfärdsnämnden ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,
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 vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och 
personalföreträdare på avtalade tider, 

 representera välfärdsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden, om inte välfärdsnämnden bestämt annat, 
samt

 i övrigt tillse att välfärdsnämnden uppgifter fullgörs. 

§ 18 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Välfärdsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den. 

§ 19 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 20 Delgivning 
Delgivning med välfärdsnämnden kan ske antingen med ordföranden, 
kommundirektören, eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 21 Undertecknande av handlingar 
Välfärdsnämnden bestämmer vem eller vilka som har rätt att underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser för välfärdsnämndens räkning. 
Om inte annat framgår av lag eller fullmäktige bestämt annat gäller 
motsvarande rätt för välfärdsnämnden beträffande handlingar m.m. som 
fullmäktige fattat beslut om. 
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Utvecklingsfunktionen
Matilda Johansson

Valnämnden

Datum Dnr
2019-09-20 2018KS539  003

Ändring av reglemente för valnämnden

Sammanfattning
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

En översyn av samtliga reglementen har påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring, ersättare för ordförande, kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiftsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör gälla 
för valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det finns 
tydligare krav kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft 
den 25 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 26 
februari 2018 § 35, som dock tillämpas till och med den 31 december 2018.

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet med föreliggande 
förslag. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Bilagor

1. Gällande reglemente för valnämnden med markeringar med anledning av 
ändringsförslag (ny text är gulmarkerad, borttagen text är rödmarkerad och 
överstruken).

2. Förslag på nytt reglemente för valnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 1      Dnr 2018KS539

Ändring av reglemente för valnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta 
fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.

En översyn av samtliga reglementen har påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring, ersättare för ordförande, kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiftsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör gälla för 
valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det finns tydligare krav 
kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Yrkanden

Weine Samuelsson (M) yrkar att valnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
reglementet för valnämnden fastställt den 26 februari 2018 § 35.
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet 
med föreliggande förslag.

Patrik Strömsten (SD) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositioner

Bordläggning
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
valnämnden beslutat avgöra ärendet idag.

Weine Samuelssons yrkande
Efter ställd proposition på Weine Samuelssons yrkande finner ordföranden att valnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden 
fastställt den 26 februari 2018 § 35.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet 
med föreliggande förslag.
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Strömsten (SD), bilaga 1 skriftlig reservation.

----------------------
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T 

Reservation punkt 1 
Reglemente för valnämnden 

Sammanträde Valnämnden 2019-01-11 
Av Patrik Strömsten 

Yrkade bordläggning som avslogs vid sammanträde; 

Motiveringar framgår av kommentarer. 

sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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~~ 
Matilda Johansson 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

Valnämnden 

Datum OJli( 

20 I 8-09-20 20 I 8KS~QQJ, 

Ändring av re lemente_för valnämnden 

SamtnanfattnJng 
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen ska träda i kraft den I januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

En översyn av samtliga reglementen bar påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring. ersättare för ordförande. kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiflsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör 
gälla för valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det 
finns tydligare krav kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen 
trädde i kraft den 25 maj 20 I 8. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 26 
februari 2018 § 35. som dock tillämpas till och med den 31 december 2018. 

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnärnnden i enlighet med föreliggande 
förslag. Reglementet träder i kraft den I januari 2019 

Peter Lönn 
Kommundirektör Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef 

Bilagor 

I. Gällande reglemente för valnämnden med markeringar med anledning av 
ändringsförslag (ny text är gulmarkerad. borttagen text är rödmarkerad och 
överstruken). 

2. Förslag på nytt reglemente för valnämnden. 

Fundering: Datum bör flyttas fram anpassat till kommande möter KF elus tid för att dett 
vinner laga kraft. detta eftersom vi redan asserat a ian 2019 .. 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 

Page 114 of 451



Kontroll av beslut i KF, enligt nedan 

Sammantradesdatum 
2018-02-26 

§ 35 Dnr 20 i 8KS44 

Antagande av reglemente för valnämnden 

Härryda kommuns reglemente for valnämnden antogs av kommunfullmäktige den 22 
september 2014, § 112. Reglementet baseras på den numera upphävda kommunallagen 
( 1991 :900). Den I januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. F.n översyn har 
därför gjorts av reglementets förenlighet med den nya lagstiftningen. 

Kommunfullmäktige fattade den 16 oktober 2017. § 159, beslut om ny politisk organisation 
och förändrad styrrnodell för Härryda kommun. Organisationsförändringen kommer an gälla 
från mandatperioden 20 I 9-2022. Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att 
ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredning samt reglemente 
för kommunstyrelse och övriga nämnder. Flera av kommunens reglementen kommer därför 
att behöva justeras, uppdateras och i vissa fall revideras helt. Några större omarbetningar av 
nu gällande reglementen, arbets- och delcgationsordningar. har därför inte ansetts vara 
nödvändiga. 

Efter vidtagen översyn noteras att den nya kommunallagen inte medför an några förändringar 
behöver göras i sak. De ändringar som föreslås i ovan rubricerat reglemente är av rent 
språklig och redaktionell art. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22januari 2018. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i§ 67/2018. 

Beslut 

Kommurfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens fors/ag 

Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden med ändringar enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare gällande reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 
den 22 sepcember2014, § 112. 

Signatur justcrande 

IY\J- Wl I i1; 
Utdragsbestyrkande 

Page 86 of 102 

Fråga: I detta beslut sägs inget om att KS ges i uppdrag att arbeta fram och ta fram ett 
YTTERLIGARE nytt reglemente, frågade under möte när detta beslut togs, -svar gavs ej under 
sammanträde ? Om det saknas kan nytt initiativ behöva tas? Om det är så hur repareras 

detta formellt? 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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REGLEMENTEFÖRVALNÄMNDEN 

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

§1 Huvud uppgifter 
Val nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m. 

Ordet "rn.rn", är alltid otydligt i juridisk text, bör formuleras bättre, te.x. något i stil med: 

:Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid allmänna val, t.ex. vid val till riksdagen, 
val till region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid 
fol kom röstningar. 

Fundering: Ska vi kanske sammanfatta huvuduppgiften lite mer, utifrån gällande rätt; detta 
för att allmänheten bättre ska förstå vad valnämnden något mer detaljerat gör, tex en 
ingress med 500 tecken ? 

§2 Verksamhetens inriktning 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

Fundering: bör inte valnämnden även se till att verksamheten bedrivs enligt. Lag, förordning, 
samt ev eu-rätt? Hur hänger §2 och §3 ihop ? 

Fundering: Hur är det tänkt att §2 och §3 kopplas ihop ? 

4 
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§ 3 Nämndens verksamhetsområde 

Valnämndens uppgifter framgår av val lagen m.fl. författningar. 

Här bör reglementet bli BETYDLIGT tydligare och underlätta arbetet, alternativt hänvisa till 
olika grundläggande dokument. 

Genom att tydliggöra vad som gäller ska as en bättre förståelse för de olika u 
som kan finnas i ett politiskt form. 

Föreslår därför en lista som redovisar idag gällande, lagar, förordningar, av andra organ 
utfärdade riktlinjer eller motsvarande, förarbeten samt relevanta rättsfall; detta med 
hänvisning till gällande svensk rätt och eu-rätt, kompletterade med av olika yttre organ 
avgivna syn unkter kring senaste genomförda val senaste 12 åren). 

Förslagsvis hänvisar reglementet till en sådan lista, men att valnämnden ges kompetent h"älp 
från förvaltningen att först upprätta sådan lista, samt därefter löpande underhålla denna. 
Informationen gör lätt tillgänglig för ledamöter. 

Därefter har vi ledamöter en gemensam plattform kring gällande rätt. 

§4 Övriga uppgifter 
Val nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 
Val nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 

Bättre ko ling till '5 behövs om grundtexten behålls 

Är det korrekt att Val nämnden genom detta reglemente endast rapporterar till KF, eftersom 
inget sägs om rapportering eller uppdrag i förhållande till KS? 

) 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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§ 5 Redovisningsskyldighet 
Val nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 
I och med fastställande av detta reglemente så bör vi fundera över om text ska ändras till: 
'Val nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet". Resten stryks. Vill KF styra vårt arbete så görs detta genom ändring av 
reglemente. Därmed blir åtaganden mer tydliga. 

Väljer KF att styra nämndens arbete med andra dokument, föreslås att detta tydligt 
preciseras. 

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

1 

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER 

§6 Sammansättning 

Val nämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare 

Funderar på ett tillägg, för att stärka tilltron till demokratiska val bör vi fundera över om det 
är lämpligt att samtliga partier representerade i KF, alltid ska ha rätt att vid sammanträden 
vara representerade, då med en representant, utan yttranderätt, utan rätt till arvode. Det 
innebär att vi på ett generöst sätt respekterar alla partiers rätt att med egna ögon 
kontrollera vårt arbete.' 

Den exakta texten behöver tänkas igenom för att även hantera så kallade politiska vildar. 

§7 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som börjat tjänstgöra 
träda in i stället. 
Andra meningen är knepig eftersom vi numera har flera block i politiken, det vi tar med i 
reglementet bör vara enkelt och tydligt att tolka, texten är med andra ord väl luddig! 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
Fråga: -Jäv är här delikat; eftersom det mycket väl vid ett val kan bli diskussioner kring ett 
vist partis eller ett helt blocks agerande, så bör vi bör diskutera hur detta ska hanteras. En 
lösning kan vara att utse fler ersättare med lottning, helt opolitiska, t.ex. högre tjänstemän 
från förvaltningen. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
En ersättare (med tillägg "som ej tjänstgör") har rätt att vara med på överläggningarna men 
ej att få sin mening antecknad till protokollet. 

§8 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§9 Tidpunkt för sammanträdena 

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Denna text står i konflikt med §10, eftersom §9 säger att nämnden beslutar om dag och tid, 
men att i §10 anges att ordförande ansvarar för kallelse. 

7 
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§ 10 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en vice 
ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse 
sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt. 

Funderar över om ledamöter under vissa omständigheter ska ges rätt att begära att 
ordförande kallar till sammanträde. En sådan omständighet föreslås vara under perioden 
räknat från fyra veckor före och de dagar då röstning pågår. 

§ 11 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den. 

§ 12 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Denna punkt fungerar inte ihop med §11, här behövs en ändring som öppnar för att ledamot 
ska ges några dagar för inlämning av skrift. 

§ 13 Delgivning 
Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekreterare. 

Funderingar: Avser detta mottagen eller avgiven delgivning, avgiven delgivning bör nog ske 
av ordförande, emedan mottagen kan göras av båda. 

Ska vi öppna för att vissa typer av delgivningar ska tillåtas ske elektroniskt? 

8 
Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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§ 14 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens 
sekreterare. 

g 
Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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FÖR

VALNÄMNDEN

Gällande från den 26 februari 2018
Fastställt av kommunfullmäktige

den 26 februari 2018, § 35
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REGLEMENTE FÖR
VALNÄMNDEN

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

§ 3 Nämndens verksamhetsområde

Valnämndens uppgifter framgår av vallagen m.fl. författningar.

§ 4 Övriga uppgifter

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig och har det yttersta ansvaret för att 
personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde följer gällande 
lagstiftning och regelverk. 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det åligger ledamoten 
att meddela sin ersättare eller anmäla sitt hinder till nämndens sekreterare.
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare har rätt att vara med på överläggningarna men ej att få sin mening anteck-
nad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföran-
den har utsetts.
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen ska vara skriftlig bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan för-
troendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 13 Delgivning
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Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

§ 14 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.
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REGLEMENTE FÖR
VALNÄMNDEN

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

§ 3 Nämndens verksamhetsområde

Valnämndens uppgifter framgår av vallagen m.fl. författningar.

§ 4 Övriga uppgifter

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare har rätt att vara med på överläggningarna men ej att få sin mening anteck-
nad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 13 Delgivning

Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

§ 14 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.

Page 130 of 451



Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2019

13

2019KS18
   

Page 131 of 451



Utvecklingsfunktionen
Patrik Wendeblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2019KS18  003

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen anta en plan för intern 
kontroll. Förvaltningen har genomfört en övergripande riskanalys och utifrån denna tagit 
fram ett förslag på plan i vilken det föreslås fyra kommunövergripande riskområden, två 
inom sektor samhällsbyggnad och ett inom sektor teknik och förvaltningsstöd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2019. 

Ärendet
Den 17 december 2018 i § 213 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern 
kontroll. I reglementet framgår ett utökat ansvarstagande för kommunens interna kontroll 
hos kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden. Kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden ska nu årligen i samband med ordinarie planeringsprocess för budget 
och verksamhetsplan även anta plan för intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas upp i samband med årsbokslut. 

Reglementet beskriver att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att verksamheten 

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag
• har ett gott omdöme och en god kultur

Kommunstyrelsen har även en särskild roll i och med sin uppsiktsplikt att tillse att det 
finns en god intern kontroll och en organisation som främjar den interna kontrollen. 
Kommunstyrelsen ska årligen i samband med årsredovisning utvärdera kommunens 
samlade interna kontroll och i de fall det behövs se till att förbättringar sker. Ansvaret 
omfattar även att informera sig om att den interna kontrollen i de kommunala bolagen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
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Utöver anpassningen till det nya reglementet pågår ett utvecklingsarbete inom 
förvaltningen där kommunens interna kontroll harmoniseras med den ordinarie 
planerings- och uppföljningsprocessen. Från och med beslut om budget och 
verksamhetsplan för 2020 bedöms det finnas förutsättningar för att processen för intern 
kontroll sker tidsmässigt parallellt. 

Det nya reglementet med tillhörande förändringar i arbetssätt bedöms ge förutsättningar 
att utveckla och förstärka arbetet med intern kontroll. Detta bland annat genom ett mer 
likartat och systematiskt arbete med riskanalys i syfte att öka det preventiva arbetet och 
att minska sannolikheten för att risker faller ut. Ett första led i arbetet har varit att syftet 
med intern kontroll och dess begrepp definierats och tydliggjorts. I utvecklingsprocessen 
har det framkommit att kommunen tidigare har tenderat att prioritera risker som har varit 
så omfattande att de snarare har haft karaktären av samhällsproblem, vilket har medfört 
att det har varit omöjligt att kunna hantera dem inom en plan för intern kontroll. Det finns 
således utvecklings- och förbättringspotential i arbetet med att göra riskanalyser för att få 
fram en ändamålsenlig plan med väl avvägda och prioriterade riskområden. 

Inför plan för intern kontroll 2019 har förvaltningen av tidsskäl endast genomfört en 
översiktlig riskanalys utifrån tidigare riskbedömningar, vilket resulterat i den föreslagna 
planen. I planen föreslås två riskområden inom sektor samhällsbyggnad och ett inom 
sektor teknik och förvaltningsstöd. Dessutom föreslås även fyra kommunövergripande 
riskområden som även finns med i förvaltningens förslag till välfärdsnämndens plan för 
intern kontroll 2019. 

Utvecklingen av kommunens interna kontroll kommer fortsätta under 2019. En mer 
genomgripande riskanalys ska göras inför att plan för intern kontroll för 2020 ska 
utarbetas.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Kommunstyrelsen plan för intern kontroll 2019, daterad den 7 januari 2019
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Sannolikhet Väsentlighet

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig

4 Sannolik Allvarlig

3 Möjlig Kännbar

2 Mindre sannolik Lindrig

1 Osannolik Försumbar

Intern kontroll

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för områden som 
ska granskas under året. 
Förvaltningen har genomfört en riskanalys där sannolikhet och väsentlighet har bedömts. Utifrån denna risk- och väsentlighetsanalys har följande 
kontrollplan tagits fram i vilken det finns kommunövergripande risker som gäller både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen, samt 
verksamhetsspecifika risker. 
Planen kommer följas upp av kommunstyrelsen i samband med årsbokslut för 2019. 

Riskmatris
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Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Riskvärde Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Upphandling Mutor och jäv i anslutning till 
upphandlingar. Sannolik Kännbar 12

Policy mot mutor och 
bestickning. 
Lagstiftning och rättspraxis. 
Styrdokument för upphandling.

Undersökning av hur 
beställningsansvariga och 
chefer uppfattar förekomsten av 
mutor och jäv, samt kunskapen 
om lagar och styrdokument inom 
området.

Personal
Externa hot påverkar 
medarbetares och politikers 
beslut.

Sannolik Allvarlig 16 Saknas förebyggande 
kontrollmoment. 

Åtgärd: Informera om stöd för 
utsatta och om krav att 
informera chef, säkerhetschef,  
nämndordförande och 
gruppledare. 

IT-förvaltning

Bristande dokumentation av IT-
system och bristande 
överlämning då medarbetare 
slutar eller då annan 
medarbetare ska ta över 
systemförvaltarskapet.   

Mycket 
sannolik Kännbar 15

Roll- och arbetsbeskrivning 
anger att systemförvaltare 
ansvarar för att upprätta 
dokumentation och hålla den 
aktuell. 

Uppföljning av att systemägare 
kan verifiera om det finns 
systemdokumentation.  

Politik Oklar delegation i samband med 
ny politisk organisation. Möjlig Allvarlig 12 Delegationsordningar och 

beslut.

Kontroll av att 
delegationsordningar är 
beslutade, kända och tydliga. 

Kommungemensamma risker
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Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Riskvärde Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Personal-
försörjning

Svårighet att anställa personal 
som har rätt kompetens och 
erfarenhet för att utföra 
komplexa arbetsuppgifter

Mycket 
sannolik

Mycket 
allvarlig 25 Kartläggning i samband med 

rekrytering

Åtgärd: Vid behov upprättas 
individuella 
kompetensutvecklingsplaner 

Sektorns 
introduktion för 
nyanställda

Introduktionsutbildning för 
nyanställda brister gällande om 
att arbeta inom offentlig sektor.

Möjlig Allvarlig 12 Rutin för utbildning för 
nyanställda.

Utvärdering från de som deltagit 
i utbildningen. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Riskvärde Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Kemikalier Kemikalier hanteras felaktigt 
och utom kontroll. Möjlig Allvarlig 12

Rutiner och ansvar för inköp, 
utfasning, nödlägesplan och 
kommunens 
kemikaliehanteringssystem 
(Chemgroup).

Uppföljning av att gällande 
lagstiftning efterföljs och att 
rutiner fungerar och är kända. 
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Ändring av ekonomiutskottets bestämmelser med 
anledning av utökad närvarorätt

I bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott regleras utskottets 
uppdrag, sammansättning och arbetsformer. Då välfärdsnämnden tillträdde 
den 1 januari 2019 flyttades uppgifter från kommunstyrelsen till 
välfärdsnämnden avseende utbildning, kultur och fritid samt 
socialtjänst/stöd. För att möjliggöra att välfärdsnämndens ordförande, tillika 
kommunalråd, får nödvändig information utifrån kommunens ekonomiska 
läge och samordning föreslås att kommunstyrelsen ändrar 
ekonomiutskottets bestämmelser så att välfärdsnämndens ordförande har 
rätt att närvara och delta i överläggningarna under samma förutsättningar 
som ersättare i ekonomiutskottet.

§ 4 i bestämmelserna föreslås utökas med kursiv mening:
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättarna har 
vidare rätt att delta i överläggningarna men inte att få sin mening antecknad 
till protokollet. Samma rätt gäller välfärdsnämndens ordförande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ändrar ekonomiutskottets bestämmelser så att 
Välfärdsnämndens ordförande har rätt att närvara och delta i 
överläggningarna under samma förutsättningar som ersättare i 
ekonomiutskottet. § 4 utökas därmed med meningen Samma rätt gäller 
välfärdsnämndens ordförande.

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga: 
Gällande bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott
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Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 
§ 1 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas Kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av 
budget samt vissa andra ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska 
behandla personalpolitiska principfrågor utifrån det personalpolitiska programmet, samt 
fullgör därtill uppgifter enligt särskilt fastställd process, bilaga 1.  
 
Utskottet ska även utgöra forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga 
skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen beträffande sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, sektorn för socialtjänst, ekonomi- och upphandlingsfunktionen, 
personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. 
 
§ 2 
 
Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
§ 3 
 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, ska styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som er-
sättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
§ 4 
 
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättarna har vidare rätt att 
delta i överläggningarna men inte att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Vid fullgörande av uppgifter på det personalpolitiska området enligt § 1 deltar endast 
ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. 
 
§ 5 
 
Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två tillfällen informera 
kommunstyrelsen om arbetets fortskridande.  
 
§ 6 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Vid sammanträdena ska anteckningar skrivas. Anteckningarna undertecknas av 
ordföranden och sektorschefen.   
 
Ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden, undertecknar handlingar för 
utskottets räkning. 
 
Bilaga: Process för tillsättande av kommundirektör och sektorschef 
 
 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-08-27, § 329  
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PROCESS FÖR TILLSÄTTANDE AV KOMMUNDIREKTÖR OCH SEKTORSCHEF 
 

Kommundirektör Sektorschef 

 

Del i process Gäller Deltagare Politisk roll Del i process Gäller Deltagare Politisk roll 

 

Kravspec. 

T.o.m. 

2014-12-31 
PC + LG + KR Deltar 

Kravspec. 

T.o.m. 

2014-12-31 
KD + LG + SL + KR Deltar 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC + LG + EKU Deltar 

Fr.o.m. 

2015-01-01 

KD + LG + SL + 

EKU 
Deltar 

Annons 

T.o.m. 

2014-12-31 
PC Information till KR 

Annons 

T.o.m. 

2014-12-31 
PC Information till KR 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC 

Information till 

EKU 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC Information till EKU 

Urval 

T.o.m. 

2014-12-31 
PC + KR Information till KR 

Urval 

T.o.m. 

2014-12-31 
KD + PC + KR Information till KR 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC + EKU 

Information till 

EKU 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD + PC + EKU  Information till EKU 

Intervju 

T.o.m. 

2014-12-31 
LG + Fack + KR Deltar 

Intervju 

T.o.m. 

2014-12-31 

LG + SL + Fack + 

KR 
Information till KR 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
LG + Fack + EKU Deltar 

Fr.o.m. 

2015-01-01 

LG + SL + Fack 

EKU 

 
Information till EKU 

Förslag 

T.o.m. 

2014-12-31 

PC + LG + Fack + 

KR 
Deltar 

Förslag 

T.o.m. 

2014-12-31 
KD + PC + KR Information till KR 

Fr.o.m. 

2015-01-01 

PC + LG + Fack + 

EKU 
Deltar 

Fr.o.m. 

2015-01-01 

KD + PC 

EKU 

 

Information till EKU 

Beslut 

T.o.m. 

2014-12-31 
KS Beslutar 

Beslut 

T.o.m. 

2014-12-31 
KD Information till KR 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
KS Beslutar 

Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD Information till EKU 

 

KS= Kommunstyrelse, KR= Kommunalråd, EKU= Ekonomiutskott, KD= Kommundirektör, LG= Förvaltningens ledningsgrupp, PC= Personalchef, SL= Sektorsledning 

I de delar där EKU deltar sker detta på jämbördig nivå med övriga ingående aktörer. 
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Utvecklingsfunktionen
Birgitta Flärdh

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-25 2019KS14  073

Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. 

Översyn har gjorts av instruktionen för rådet för funktionshinderfrågor och ändringar 
föreslås vad gäller tydliggörande av rådets syfte, förändringar i hur de politiska 
företrädarna utses samt att kommunens kommunalråd ska adjungeras till rådet. Dessutom 
föreslås tydliggörande av att utsedda ledamöter från funktionshinderorganisationerna ska 
ha tydlig koppling till respektive organisations styrelse och ha uppdrag att informera om 
och förankra rådets arbete i organisationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för rådet för funktionshinderfrågor. 

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd med mera i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för 
idéburna organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har 
varit att ha överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
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Översyn avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanteras inom ramen för ett annat 
uppdrag till sektorn för utbildning och kultur. 

Råden och samtliga politiska partier i fullmäktige har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter under processen. Ekonomiutskottet har därefter berett ärendet och gjort 
avvägningar om fortsatt hantering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde.

Översyn har gjorts av instruktionerna för råden och i korthet föreslås följande ändringar i 
för rådet för funktionshinderfrågors instruktion: 

- Redaktionella och språkliga ändringar för att skapa enhetlighet gentemot övriga 
råds instruktioner

- Förtydliganden i beskrivningen av rådets syfte
- Förändringar i hur kommunstyrelsen utser sina fem representanter till rådet; tre 

utses ur den politiska majoriteten och två inom oppositionspartierna. Bland 
politikerna ska det finnas en koppling till både kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden.

- Ett tillägg om att kommunens kommunalråd adjungeras till råden. 
- Ett tillägg om att utsedda ledamöter från funktionshinderorganisationerna ska ha 

tydlig koppling till respektive organisations styrelse och ha uppdrag att informera 
om och förankra rådets arbete i organisationen. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 

1. Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor – gällande
2. Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor – förslag till ändringar markerade 

och kommenterade
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INSTRUKTION FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDER- 

FRÅGOR 

 

 
1. SYFTE 

 

Rådet för funktionshinderfrågor (Rådet) är ett organ för samråd och ömsesidig informa- 

tion mellan kommunen och företrädare för de funktionsnedsattas riksorganisationer i 

kommunen. 

 

Rådet skall inte ta upp enskildas ärenden till behandling. 

 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 

ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är kommunens organ och inte 

handikapprörelsens. 

 

Rådet har till syfte att 

 

a. Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

b. Ge personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i den del av 

kommunens verksamhet som berör dem. 

 

c. Ge kommunen information om behov av anpassning av fysisk miljö och information, 

som hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor, för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

2. UPPGIFTER 

 

Kommunen skall i rådet för funktionshinderfrågor i god tid innan beslut fattas samråda och 

informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som 

är aktuella för målgruppen. Rådet skall ha möjlighet att i ett tidigt skede av behand- 

lingsprocessen framföra organisationernas synpunkter som har eller kan få betydelse för 

personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

 
 

Rådet skall behandla allmänna funktionshinderfrågor och har därför särskilt till 

uppgift att 

 

a. Framföra synpunkter på principerna för hur den fysiska miljön (gator, offentliga 

byggnader, bostadsmiljöer m m) ska utformas för att underlätta för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

b. Framföra synpunkter på principerna för hur kommunens information ska kunna vara 

tillgänglig och begriplig för personer med funktionsnedsättning. 
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c. Framföra principiella synpunkter på hjälp- och servicebehov och bemötandefrågor för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

d. Framföra förslag på hur Härryda kommun kan öka medvetenheten allmänt i samhället 

och speciellt bland kommunens anställda om personer med funktionsnedsättning, om 

deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. 

 

e. Bevaka funktionsnedsattas situation beträffande bostad, sysselsättning, utbildning, 

fritid, kultur, social samvaro m m. 

 

f. Medverka i uppföljningen av de verksamhetsplaner som berör rådets intresseområde. 

 

g. Yttra sig i ärenden som remitterats till rådet för funktionshinderfrågor. 

 

h. Ta del av översiktsplaner, detaljplaner och därtill kopplade handlingar för yttrande. 

 

 

3. SAMMANSÄTTNING 

 

 Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Det ska bland dessa finnas en 

nära koppling till kommunstyrelsen 

 

 Handikappföreningarnas samverkansförening i Härryda kommun, SFF, tre ledamöter 

och tre ersättare. 

 

 DHR Mölndal-/Härrydaavdelningen, en ledamot och en ersättare 

 

 SRF Mölndal-Härryda-Partille, en ledamot och en ersättare 

 

 Härryda Reumatikerförening, en ledamot och en ersättare 

 

 Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden 7 Partille, Härryda, Mölndal, en ledamot och en 

ersättare 
 

Andra föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att tillvarata 

funktionsnedsattas intressen kan, när särskilda skäl föreligger, inbjudas att delta i rådets 

överläggningar. Representanter från andra kommunala nämnder och från andra 

samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd. Rådet 

bör vidare beredas möjlighet att träffa förtroendevalda. 

 

 

4. ARBETSFORMER 

 

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 

kommunstyrelsen utsett till rådet. Rådet kan inom sig utse vice ordförande bland de 

ledamöter som organisationerna utsett. 

 

Kommunstyrelsens kansli svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
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Rådet är ett referensorgan och remissorgan för de kommunala nämnderna och kommun- 

styrelsen. Remiss kan också befordras vidare direkt till handikapporganisation. 

 

Handikappföreningarnas representanter bör också kunna erbjudas att ingå i sådana 

arbetsgrupper som kan anses ha särskild betydelse för de funktionsnedsatta. 

Rådet kan adjungera ledamöter från samverkansorganen till sådana arbetsgrupper om 

de representanter som ingår i rådet inte har möjlighet att delta. 

 

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens 

bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Rådet sammanträder sju gånger per år eller oftare, om någon särskild fråga kräver samråd 

med eller information till rådet. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande och 

vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 

Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde 

som justeras av ledamot från handikapporganisation och delges rådets ledamöter och 

ersättare samt kommunstyrelsen. Av dokumentationen skall framgå de synpunkter som 

förts fram. 

 

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och 

beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 

vidareinformation och beredning underlättas. 

 

Inom rådet kan en ritningsgranskningsgrupp, bestående av tre representanter från rådets 

intresseorganisationer, inrättas för att ges möjlighet att i ett tidigt skede ge synpunkter på 

de ny- och ombyggnader som rör kommunala och offentliga anläggningar. Gruppens 

synpunkter delges berörd sektor för ställningstagande. 

 

Speciella arbets- och/eller referensgrupper inom rådet skall kunna tillsättas för en viss 

fråga. 

 

 

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER 

 

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 

kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 

ledamot för återstående tid. Handikapporganisationerna bestämmer själva mandattidens 

längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år. 

 

Till såväl kommunens som handikapporganisationernas representanter utgår arvode, 

traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 

förtroendevalda. 
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INSTRUKTION 

FÖR

RÅDET FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

Gällande från den xx februari 2019

Fastställda av kommunstyrelsen 
den xx februari 2019, § xxxxxx
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INSTRUKTION FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDER- 
FRÅGOR

1. SYFTE

Rådet för funktionshinderfrågor (Rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de funktionsnedsattas 
riksorganisationer i kommunen.

Rådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 
ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är kommunens organ och inte 
handikapprörelsens.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Rådet är ett referensorgan i frågor 
som berör personer med funktionsnedsättning och handikapprörelsen inom såväl 
kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet har inte ställning som 
kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till personer med 
funktionsnedsättning i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att 
fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet har till syfte att

a. Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning.

b. Ge personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i den del av 
kommunens verksamhet som berör dem.

c. Ge kommunen information om behov av anpassning av fysisk miljö och information, 
som hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor, för personer med 
funktionsnedsättning.

2. UPPGIFTER

Kommunen ska i rådet för funktionshinderfrågor i god tid innan beslut fattas samråda och 
informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som 
är aktuella för målgruppen. Rådet ska ha möjlighet att i ett tidigt skede av behand- 
lingsprocessen framföra organisationernas synpunkter som har eller kan få betydelse för 
personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsin- 
satsernas utformning och organisation som berör målgruppen och därmed inhämta syn- 
punkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 
handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Kommentar [BF1]:  Tillägg för att skapa enhetlighet i 
rådens instruktioner. 

Kommentar [BF2]:  Stycket stryks och ersätts med 
nedanstående text som också finns i övriga råds 
instruktioner. 

Kommentar [BF3]:  Stycket stryks och ersätts med 
nedanstående text som också finns i övriga råds 
instruktioner. 
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Rådet ska behandla allmänna funktionshinderfrågor och har därför särskilt till 
uppgift att

a. Framföra synpunkter på principerna för hur den fysiska miljön (gator, offentliga 
byggnader, bostadsmiljöer m m) ska utformas för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning.

b. Framföra synpunkter på principerna för hur kommunens information ska kunna vara 
tillgänglig och begriplig för personer med funktionsnedsättning.

c. Framföra principiella synpunkter på hjälp- och servicebehov och bemötandefrågor för 
personer med funktionsnedsättning.

d. Framföra förslag på hur Härryda kommun kan öka medvetenheten allmänt i samhället 
och speciellt bland kommunens anställda om personer med funktionsnedsättning, om 
deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med.

e. Bevaka funktionsnedsattas situation beträffande bostad, sysselsättning, utbildning, 
fritid, kultur, social samvaro m m.

f. Medverka i uppföljningen av de verksamhetsplaner som berör rådets intresseområde.

g. Yttra sig i ärenden som remitterats till rådet för funktionshinderfrågor.

h. Ta del av översiktsplaner, detaljplaner och därtill kopplade handlingar för yttrande.

3. SAMMANSÄTTNING

 Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Det ska bland dessa finnas en 
nära koppling till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Tre av dessa (två ledamöter, en 
ersättare) utses inom den politiska majoriteten i kommunen, två (en ledamot, en ersättare) 
inom oppositionspartierna. Det ska bland dessa de utsedda politikerna finnas en nära 
koppling till både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
Kommunens kommunalråd adjungeras till rådet. 

Handikapporganisationerna utser ledamöter och ersättare enligt följande:
 Handikappföreningarnas samverkansförening i Härryda kommun, SFF: tre ledamöter 

och tre ersättare.

 DHR Mölndal-/Härrydaavdelningen: en ledamot och en ersättare

 SRF Mölndal-Härryda-Partille: en ledamot och en ersättare

 Härryda Reumatikerförening: en ledamot och en ersättare

 Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden 7 Partille, Härryda, Mölndal: en ledamot och en 
ersättare

Kommentar [BF4]:  Texten utgår och ersätts enligt nedan, 
samma lydelse som för övriga råd. 

Kommentar [BF5]:  Ny lydelse med förtydligande av 
fördelningen från politisk majoritet respektive 
oppositionspartier. I tidigare instruktion anges endast att det 
ska finnas en nära koppling till kommunstyrelsen.

Kommentar [BF6]:  Nytt tillägg.

Kommentar [BF7]:  Förtydligande 
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Utsedda ledamöter ska ha tydlig koppling till respektive organisations styrelse och ha 
uppdrag att informera om och förankra rådets arbete i organisationen. 

Andra föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att tillvarata 
funktionsnedsattas intressen kan, när särskilda skäl föreligger, inbjudas att delta i rådets 
överläggningar. Representanter från andra kommunala nämnder och från andra 
samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd. 

Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra förtroendevalda och anställda.

4. ARBETSFORMER

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 
kommunstyrelsen utsetts inom den politiska majoriteten till rådet. Rådet kan inom sig 
utse vice ordförande bland de ledamöter som organisationerna utsett.

Kommunstyrelsens kansli Kanslienheten inom förvaltningen svarar för sekreterar- och 
kansliservice till rådet.

Rådet är ett referensorgan och remissorgan för de kommunala nämnderna och kommun- 
styrelsen. Remiss kan också befordras vidare direkt till handikapporganisation.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens 
bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.

Rådet sammanträder sju sex gånger per år eller oftare, om någon särskild fråga kräver 
samråd med eller information till rådet. Extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande och vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde 
som justeras av ledamot från handikapporganisation och delges rådets ledamöter och 
ersättare samt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. Av dokumentationen ska framgå 
de synpunkter som förts fram.

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och 
beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas.

Handikappföreningarnas representanter bör också kunna erbjudas att ingå i sådana 
arbetsgrupper som kan anses ha särskild betydelse för de funktionsnedsatta.
Rådet kan adjungera ledamöter från samverkansorganen till sådana arbetsgrupper om 
de representanter som ingår i rådet inte har möjlighet att delta.

Inom rådet kan en ritningsgranskningsgrupp, bestående av tre representanter från rådets 
intresseorganisationer, inrättas för att ges möjlighet att i ett tidigt skede ge synpunkter på 
de ny- och ombyggnader som rör kommunala och offentliga anläggningar. Gruppens 
synpunkter delges berörd sektor för ställningstagande.

Speciella arbets- och/eller referensgrupper inom rådet ska kunna tillsättas för en viss 
fråga.

Kommentar [BF8]:  Nytt tillägg.

Kommentar [BF9]:  Ändras till samma lydelse som 
pensionärsrådet. 

Kommentar [BF10]:  Ändrad benämning, kan 
missuppfattas eller vara otydligt vad som avses med 
”Kommunstyrelsens kansli”. 

Kommentar [BF11]:  Ändras från sju till sex, samma antal 
som övriga råd. 

Kommentar [BF12]:  Nytt tillägg.

Kommentar [BF13]:  Stycket flyttat, stod tidigare högre 
upp i texten. 
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5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 
kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 
ledamot för återstående tid. Handikapporganisationerna bestämmer själva mandattidens 
längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år.

Till såväl kommunens som handikapporganisationernas representanter utgår arvode, 
traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda.
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Utvecklingsfunktionen
Birgitta Flärdh

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-25 2019KS16  073

Instruktion för pensionärsrådet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. 

Översyn har gjorts av instruktionen för pensionärsrådet och ändringar föreslås vad gäller 
tydliggörande av rådets syfte, förändringar i hur de politiska företrädarna utses samt att 
kommunens kommunalråd ska adjungeras till rådet. Dessutom föreslås tydliggörande av 
att utsedda pensionärsorganisationernas ledamöter ska ha tydlig koppling till respektive 
organisations styrelse och ha uppdrag att informera om och förankra rådets arbete i 
organisationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för pensionärsrådet. 

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd med mera i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för 
idéburna organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har 
varit att ha överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
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Översyn avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanteras inom ramen för ett annat 
uppdrag till sektorn för utbildning och kultur. 

Råden och samtliga politiska partier i fullmäktige har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter under processen. Ekonomiutskottet har därefter berett ärendet och gjort 
avvägningar om fortsatt hantering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde.

Översyn har gjorts av instruktionerna för råden och i korthet föreslås följande ändringar i 
pensionärsrådets instruktioner: 

- Redaktionella och språkliga ändringar för att skapa enhetlighet gentemot övriga 
råds instruktioner

- Förtydliganden i beskrivningen av rådets syfte
- Förändringar i hur kommunstyrelsen utser sina fem representanter till rådet; tre 

utses ur den politiska majoriteten och två inom oppositionspartierna. Bland 
politikerna ska det finnas en koppling till både kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden.

- Ett tillägg om att kommunens kommunalråd adjungeras till råden. 
- Ett tillägg om att pensionärsorganisationernas utsedda ledamöter ska ha tydlig 

koppling till respektive organisations styrelse och ha uppdrag att informera om 
och förankra rådets arbete i organisationen. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 

1. Instruktion för pensionärsrådet – gällande
2. Instruktion för pensionärsrådet – förslag till ändringar markerade och 

kommenterade
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INSTRUKTION FÖR PENSIONÄRSRÅDET 

 

 
1. SYFTE 

 

Pensionärsrådet (Rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. 

 

Rådet skall inte ta upp enskildas ärenden till behandling. 

 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 

ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i 

samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter 

och att dess synpunkter beaktas. 
 

2. UPPGIFTER 

 

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsin- 

satsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta syn- 

punkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 

handläggning i aktuell nämnd och styrelse. 

 

Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i 

den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 

anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. Således 

skall pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör 

pensionärer. 

 

3. SAMMANSÄTTNING 

 

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Det ska bland dessa finnas en nära 

koppling till kommunstyrelsen 

 

Pensionärsorganisationerna utser ledamöter och ersättare enligt följande. 

 

Riksorganisation för pensionärer, som genom sin lokalförening bedriver organiserad verk- 

samhet inom kommunen, kan vara representerad i rådet. Kommunen fastställer antalet 

ledamöter/ersättare från de pensionärsorganisationer som skall ingå i pensionärsrådet. 

Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar 

och samhällsinriktad verksamhet. 

 

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att 

tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i 

rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till 

rådet för information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa 

andra förtroendevalda och anställda. 
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4. ARBETSFORMER 

 

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 

kommunstyrelsen utsett till rådet. Rådet kan inom sig utse vice ordförande bland de 

ledamöter som organisationerna utsett. 

 

Kommunstyrelsens kansli svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 

 
Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och 
regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Rådet sammanträder sex gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 

med eller information till rådet. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande och 

vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 

Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde 

som justeras av ledamot från pensionärsorganisation och delges rådets ledamöter och 

ersättare, kommunstyrelsen, samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Av 

dokumentationen skall framgå de avvikande synpunkter som framförts. 

 

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och besluts- 

underlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation 

och beredning underlättas. 

 

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER 

 

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 

kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 

ledamot för återstående tid. Pensionärsorganisationerna bestämmer själva mandattidens 

längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år. 

 

Till såväl kommunens som pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, 

traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 

förtroendevalda. 
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INSTRUKTION FÖR PENSIONÄRSRÅDET

1. SYFTE

Pensionärsrådet (rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Rådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Rådet är ett referensorgan med 
överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer inom såväl kommunstyrelsens som 
välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet har inte ställning som kommunal nämnd eller 
styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället. Det är därför angeläget att 
rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

2. UPPGIFTER

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsin- 
satsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta syn- 
punkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 
handläggning i aktuell nämnd och styrelse.  

Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 
anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. 

3. SAMMANSÄTTNING

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Tre (två ledamöter, en ersättare) 
av dessa utses inom den politiska majoriteten i kommunen, två (en ledamot, en ersättare) 
inom oppositionspartierna. Det ska bland dessa de utsedda politikerna finnas en nära 
koppling till både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
Kommunens kommunalråd adjungeras till rådet. 

Pensionärsorganisationerna utser ledamöter och ersättare enligt följande:

Riksorganisation för pensionärer, som genom sin lokalförening bedriver organiserad verk- 
samhet inom kommunen, kan vara representerad i rådet. Kommunen fastställer antalet 
ledamöter/ersättare från de pensionärsorganisationer som ska ingå i pensionärsrådet.
Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar 
och samhällsinriktad verksamhet. Utsedda ledamöter ska ha tydlig koppling till respektive 
organisations styrelse och ha uppdrag att informera om och förankra rådets arbete i 
organisationen. 

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att 
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i 
rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till 
rådet för information, diskussion eller samråd. 

Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra förtroendevalda och anställda.

Kommentar [BF1]:  Flyttat från stycket nedan om 
Uppgifter. Dock stryks ”med överläggningsrätt” – själva 
rådets syfte är att vara ett organ för ”överläggningar, samråd 
och ömsesidig information”, varför det inte bedöms 
nödvändigt att återigen ange att rådet har 
”överläggningsrätt”. 

Kommentar [BF2]:  Ny formulering, ingen ändring i 
innebörd. 

Kommentar [BF3]:  Ny lydelse med förtydligande av 
fördelningen från politisk majoritet respektive 
oppositionspartier. I tidigare instruktion anges endast att det 
ska finnas en nära koppling till kommunstyrelsen.

Kommentar [BF4]:  Nytt tillägg. 

Kommentar [BF5]:  Nytt tillägg. 
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4. ARBETSFORMER

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 
kommunstyrelsen utsetts inom den politiska majoriteten till rådet. Rådet kan inom sig 
utse vice ordförande bland de ledamöter som organisationerna utsett.

Kommunstyrelsens kansli Kanslienheten inom förvaltningen svarar för sekreterar- och 
kansliservice till rådet.

Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och 
regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Rådet sammanträder sex gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 
med eller information till rådet. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande och 
vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde 
som justeras av ledamot från pensionärsorganisation och delges rådets ledamöter och 
ersättare, kommunstyrelsen, välfärdsnämnden samt i kommunen verksamma 
pensionärsföreningar. Av dokumentationen ska framgå de avvikande synpunkter som 
framförts. Av dokumentationen ska framgå de synpunkter som förts fram.

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och besluts- 
underlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation 
och beredning underlättas.

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 
kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 
ledamot för återstående tid. Pensionärsorganisationerna bestämmer själva mandattidens 
längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år.

Till såväl kommunens som pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, 
traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda.

Kommentar [BF6]:  Ändrad benämning, kan missuppfattas 
eller vara otydligt vad som avses med ”Kommunstyrelsens 
kansli”. 

Kommentar [BF7]:  Nytt tillägg.

Kommentar [BF8]:  Meningen ändras till att de synpunkter 
som förts fram ska framgå av dokumentationen. Blir nu 
likalydande med övriga råd.
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Utvecklingsfunktionen 
Birgitta Flärdh

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-25 2019KS15  073

Instruktion för rådet för idéburna organisationer

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. 

Översyn har gjorts av instruktionen för rådet för idéburna organisationer och ändringar 
föreslås vad gäller tydliggörande av rådets syfte, förändringar i hur de politiska 
företrädarna utses samt att kommunens kommunalråd ska adjungeras till rådet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för rådet för idéburna organisationer. 

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd med mera i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för 
idéburna organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har 
varit att ha överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översyn avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanteras inom ramen för ett annat 
uppdrag till sektorn för utbildning och kultur. 
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Råden och samtliga politiska partier i fullmäktige har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter under processen. Ekonomiutskottet har därefter berett ärendet och gjort 
avvägningar om fortsatt hantering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde.

Översyn har gjorts av instruktionerna för råden och i korthet föreslås följande ändringar i 
rådet för idéburna organisationers instruktion: 

- Redaktionella och språkliga ändringar för att skapa enhetlighet gentemot övriga 
råds instruktioner

- Förtydliganden i beskrivningen av rådets syfte
- Förändringar i hur kommunstyrelsen utser sina fem representanter till rådet; tre 

utses ur den politiska majoriteten och två inom oppositionspartierna. Bland 
politikerna ska det finnas en koppling till både kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden.

- Ett tillägg om att kommunens kommunalråd adjungeras till råden. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 

1. Instruktion för rådet för idéburna organisationer – gällande
2. Instruktion för rådet för idéburna organisationer – förslag till ändringar markerade 

och kommenterade
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INSTRUKTION FÖR RÅDET FÖR IDÉBURNA 

ORGANISATIONER 

 

 
1. SYFTE 

 

Rådet för idéburna organisationer (Rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för idéburna organisationer. 

 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 

ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de 

idéburna organisationerna i samhället. 
 

2. UPPGIFTER 

 

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsin- 

satsernas utformning och organisation som berör organisationerna och därmed inhämta 

synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 

handläggning i aktuell nämnd och styrelse. 

 

Organisationernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 

förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 

lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör organisationernas förhållanden i 

samhället. Således ska rådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som 

berör organisationer/föreningar. 

 

Rådet ska främja samarbete mellan de olika idéburna organisationer som verkar inom 

kommunen och kan på Rådets initiativ behandla frågor som enbart rör organisationernas 

verksamheter. 

 

Rådets uppgift är även att två gånger per år anordna öppna möten med de idéburna 

organisationer som verkar inom kommunen. Rådet ansvarar för agendan för dessa möten. 

Öppna möten som rådet ansvarar för ska hållas varannan gång i de östra kommundelarna 

och varannan gång i de västra. 

 

3. SAMMANSÄTTNING 

 

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Det ska bland dessa finnas en nära 

koppling till kommunstyrelsen. 

 

Organisationerna utser ledamöter och ersättare enligt följande. 

 

De idéburna organisationerna representeras genom två företrädare för vardera sju olika 

verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden är: social verksamhet, idrott, 

folkbildning, djur/natur, samhällsföreningar/byalag, kultur samt ungdomsverksamhet. 

Ytterligare en gruppering med två företrädare för andra verksamheter som inte ryms inom 

ovanstående områden ska ges möjlighet till representation i Rådet. 
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4. ARBETSFORMER 

 

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 

kommunstyrelsen utsett till rådet. Rådet kan inom sig utse vice ordförande bland de 

ledamöter som organisationerna utsett. 

 

Kommunförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 

 
Rådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte 
av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Rådet sammanträder sex gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 

med eller information till rådet. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande och 

vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde 

som justeras av ledamot från en närvarande organisation och delges rådets ledamöter och 

ersättare, kommunstyrelsen, samt i kommunen verksamma organisationer. Av 

dokumentationen ska framgå de avvikande synpunkter som framförts. 

 

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunder- 

lag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation och be- 

redning underlättas. 

 

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER 

 

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 

kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 

ledamot för återstående tid. Organisationerna bestämmer själva mandattidens längd; dock 

bör ingen väljas för kortare tid än ett år. 

 

Till såväl kommunens som organisationernas representanter utgår arvode, traktaments- och 

reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 
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INSTRUKTION FÖR RÅDET FÖR IDÉBURNA 
ORGANISATIONER

1. SYFTE

Rådet för idéburna organisationer (Rådet) är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för idéburna organisationer.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 
ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de 
idéburna organisationerna i samhället.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Rådet är ett referensorgan med 
överläggningsrätt i frågor som berör idéburna organisationer inom såväl kommunstyrelsens 
som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet har inte ställning som kommunal nämnd 
eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de idéburna organisationerna i samhället. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att 
dess synpunkter beaktas.

2. UPPGIFTER

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsin- 
satsernas utformning och organisation som berör organisationerna och därmed inhämta 
synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 
handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Organisationernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör organisationernas förhållanden i 
samhället. Således ska rådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som 
berör organisationer/föreningar.

Rådet ska främja samarbete mellan de olika idéburna organisationer som verkar inom 
kommunen och kan på rådets initiativ behandla frågor som enbart rör organisationernas 
verksamheter.

Rådets uppgift är även att två gånger per år anordna öppna möten med de idéburna 
organisationer som verkar inom kommunen. Rådet ansvarar för agendan för dessa möten. 
Öppna möten som rådet ansvarar för ska hållas varannan gång i de östra kommundelarna 
och varannan gång i de västra.

3. SAMMANSÄTTNING

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Det ska bland dessa finnas en nära 
koppling till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och två ersättare. Tre (två ledamöter, en ersättare) 
av dessa utses inom den politiska majoriteten i kommunen, två (en ledamot, en ersättare) 
inom oppositionspartierna. Det ska bland dessa de utsedda politikerna finnas en nära 
koppling till både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
Kommunens kommunalråd adjungeras till rådet. 

Kommentar [BF1]:  Stycket stryks och ersätts med 
nedanstående text, likalydande för alla råden. 

Kommentar [BF2]:  Flyttat från stycket nedan om 
Uppgifter. Dock stryks ”med överläggningsrätt” – själva 
rådets syfte är att vara ett organ för ”överläggningar, samråd 
och ömsesidig information”, varför det inte bedöms 
nödvändigt att återigen ange att rådet har 
”överläggningsrätt”. 

Kommentar [BF3]:  Ny formulering, ingen ändring i 
innebörd. 

Kommentar [BF4]:  Stryks här – ingår nu i skrivningen 
ovan under rubriken Syfte. 

Kommentar [BF5]:  Ny lydelse med förtydligande av 
fördelningen från politisk majoritet respektive 
oppositionspartier. I tidigare instruktion anges endast att det 
ska finnas en nära koppling till kommunstyrelsen.

Kommentar [BF6]:  Nytt tillägg. 

Page 170 of 451



3

Organisationerna utser ledamöter och ersättare enligt följande.

De idéburna organisationerna representeras genom två företrädare för vardera sju olika 
verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden är: social verksamhet, idrott, 
folkbildning, djur/natur, samhällsföreningar/byalag, kultur samt ungdomsverksamhet. 
Ytterligare en gruppering med två företrädare för andra verksamheter som inte ryms inom 
ovanstående områden ska ges möjlighet till representation i rådet.

4. ARBETSFORMER

Rådets arbete leds av ordföranden, som kommunstyrelsen utser bland de ledamöter som 
kommunstyrelsen utsetts inom den politiska majoriteten till rådet. Rådet kan inom sig 
utse vice ordförande bland de ledamöter som organisationerna utsett.

Kommunstyrelsens kansli Kanslienheten inom förvaltningen svarar för sekreterar- och 
kansliservice till rådet.

Rådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte 
av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Rådet sammanträder sex gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 
med eller information till rådet. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande och 
vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde 
som justeras av ledamot från en närvarande organisation och delges rådets ledamöter och 
ersättare, kommunstyrelsen, välfärdsnämnden samt i kommunen verksamma 
organisationer. Av dokumentationen ska framgå de avvikande synpunkter som framförts. 
Av dokumentationen ska framgå de synpunkter som förts fram.

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunder- 
lag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation och be- 
redning underlättas.

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER

De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 
kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 
ledamot för återstående tid. Organisationerna bestämmer själva mandattidens längd; dock 
bör ingen väljas för kortare tid än ett år.

Till såväl kommunens som organisationernas representanter utgår arvode, traktaments- och 
reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

Kommentar [BF7]:  Ändrad benämning, kan missuppfattas 
eller vara otydligt vad som avses med ”Kommunstyrelsens 
kansli”. 

Kommentar [BF8]:  Nytt tillägg

Kommentar [BF9]:  Meningen ändras till att de synpunkter 
som förts fram ska framgå av dokumentationen. Blir nu 
likalydande med övriga råd.
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Utvecklingsfunktionen 
Birgitta Flärdh

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-25 2019KS17  073

Instruktion för brottsförebyggande rådet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. 

Översyn har gjorts av instruktionen för brottsförebyggande rådet och ändringar föreslås 
vad gäller mötesfrekvens, att kommunen representeras av kommunens tre kommunalråd 
samt att även av kommunen upphandlat väktarbolag ska ingå i rådet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för brottsförebyggande rådet.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 

En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd med mera i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för 
idéburna organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har 
varit att ha överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation har kommunstyrelsens 
ekonomiutskott gjort en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översyn avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanteras inom ramen för ett annat 
uppdrag till sektorn för utbildning och kultur. 
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Råden och samtliga politiska partier i fullmäktige har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter under processen. Ekonomiutskottet har därefter berett ärendet och gjort 
avvägningar om fortsatt hantering.  

Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer samt 
brottsförebyggande rådet föreslås vara fortsatt organisatoriskt placerade under 
kommunstyrelsen. Genom hur den politiska representationen till råden utses ska råden 
också ha en koppling till välfärdsnämnden och de frågor som ligger inom nämndens 
ansvarsområde.

Översyn har gjorts av instruktionerna för råden och i korthet föreslås följande ändringar i 
brottsförebyggande rådets instruktion: 

- Tillägg till rådets sammansättning så att också av kommunen upphandlat 
väktarbolag ingår i rådet.

- Kommunen representeras av kommunens tre kommunalråd. 
- Mötesfrekvensen anges till minst två gånger per år i syfte att göra rådets arbete 

mer flexibelt utifrån vad rådet bedömer nödvändigt utifrån aktuell situation. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 

1. Instruktion för brottsförebyggande rådet – gällande
2. Instruktion för brottsförebyggande rådet – förslag till ändringar markerade och 

kommenterade
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Gällande från den 1 januari 2015 
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den 24 november 2014, § 334 
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INSTRUKTION FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I 

HÄRRYDA KOMMUN 

 

 
1. SYFTE 

Brottsförebyggande rådet (Rådet) är ett organ för samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och företrädare för de i rådet ingående organisationerna. 

 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 

ställning som kommunal nämnd eller styrelse. 

 
 

2. UPPGIFTER 

 Rådet skall verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter. 

 

 Rådet skall verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor. 

 

 Rådet skall vara ett lokalt organ och en pådrivande kraft för det brottsförebyggande 

arbetet. 

 
 

3. SAMMANSÄTTNING 

Rådet består av företrädare för Härryda kommun, polismyndigheten samt organisationer 

med intresse i brottspreventiva frågor. 

 

Det brottsförebyggande arbetet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen representeras av dess presidium. 

 

Den kommunala förvaltningen representeras av kommundirektören, sektorn för teknik och 

förvaltningsstöd (säkerhetschefen och säkerhetssamordnaren) och sektorschef från 

respektive sektor; samhällsbyggnad, utbildning och kultur samt socialtjänsten. 

 

Övriga i rådet ingående organisationer utser var sin ledamot. 

 
 

4. ARBETSFORMER 

Rådet är ett samrådsorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte 

av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Speciella arbets- och/eller referensgrupper inom rådet skall kunna tillsättas för en viss 

fråga. 

 

Rådet kan vara remissorgan för kommunstyrelsen i ärenden som rör brottsprevention. 

 

Rådet sammanträder minst fem gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga kräver 

samråd med eller information till rådet. 
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast 1 vecka före 

sammanträdesdatum. 

 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet 

 

Vid rådets sammanträden upprättas protokoll som justeras av ordförande och utsedd 

justerare, varefter protokollen delges rådets medlemmar och kommunstyrelsen. 

 
 

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER 

 

Mandattiden sammanfaller med den för kommunala nämnder. Övriga organisationer 

bestämmer själva mandattidens längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år. 

 

Till kommunstyrelsens representanter utgår traktaments- och reseersättningar enligt av 

kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 
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INSTRUKTION FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I 
HÄRRYDA KOMMUN

1. SYFTE

Brottsförebyggande rådet (rådet) är ett organ för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för de i rådet ingående organisationerna.

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 
ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. UPPGIFTER

 Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter.

 Rådet ska verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

 Rådet ska vara ett lokalt organ och en pådrivande kraft för det brottsförebyggande 
arbetet.

3. SAMMANSÄTTNING

Rådet består av företrädare för Härryda kommun, polismyndigheten, av kommunen 
upphandlat väktarbolag samt organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Det brottsförebyggande arbetet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen Kommunen representeras av dess presidium kommunens tre 
kommunalråd.

Den kommunala förvaltningen representeras av kommundirektören, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd (säkerhetschefen och säkerhetssamordnaren) och sektorschef från 
respektive sektor; samhällsbyggnad, utbildning och kultur samt socialtjänsten.

Övriga i rådet ingående organisationer utser var sin ledamot och kan dessutom utse 
ytterligare deltagare utifrån de frågor som ska behandlas av rådet vid respektive möte. 

4. ARBETSFORMER

Rådet är ett samrådsorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte 
av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.

Speciella arbets- och/eller referensgrupper inom rådet ska kunna tillsättas för en viss 
fråga.

Rådet kan vara remissorgan för kommunstyrelsen i ärenden som rör brottsprevention.

Rådet sammanträder minst fem två gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga 
kräver samråd med eller information till rådet.

Kommentar [BF1]:  Tillägg – anpassning till hur rådet 
arbetar idag

Kommentar [BF2]:  Ändring i vilka som företräder 
kommunen. Genom att kommunalråden är med i rådet finns 
koppling till både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden.

Kommentar [BF3]:  Anpassning till hur det fungerar idag 
där organisationerna ofta deltar med flera personer. 

Kommentar [BF4]:  Ändring i syfte att göra rådets arbete 
och mötesfrekvens mer flexibel utifrån vad rådet finner är 
nödvändigt. 
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast 1 vecka före 
sammanträdesdatum.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.

Vid rådets sammanträden upprättas protokoll som justeras av ordförande och utsedd 
justerare, varefter protokollen delges rådets medlemmar, kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden.

5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER

Mandattiden sammanfaller med den för kommunala nämnder. Övriga organisationer 
bestämmer själva mandattidens längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år.

Till kommunstyrelsens representanter utgår traktaments- och reseersättningar enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

Kommentar [BF5]:  Nytt tillägg
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Till Kommunstyrelsen i Härryda kommun

Förslag till utredning om äldreomsorgsplan

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i rapport 2018:8 (vardanalys.se) redovisat ett 
kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Då underlaget givetvis 
berör hela landet är det svårt att utläsa de specifika förutsättningarna för Härryda kommun. 

Men framtagna slutsatser är dock så intressanta och väl grundade att med utgångspunkt från 
föreliggande slutsatser och lokalt anpassade till vår kommun bör en Härrydaspecifik utredning 
tas fram för att få korrekta förutsättningar för den långsiktig och strategisk bedömningen av 
vår kommuns politiska ambitioner och vilja för äldreomsorgen och de ekonomiska 
konsekvenserna härav.

Med hänsyn till att planprocesser ofta är segdragna och ev. nya åtgärder/inriktningar behöver 
tid för implementering behöver denna utredning och process igångsättas snarast och omfatta 
perioden minst mot 2040-talet.

Detta är särskilt aktuellt när det gäller bostadsalternativen där flexibilitet är väsentligt. 

Med hänsyn avsedd utrednings omfattning rekommenderas att en särskild extern kvalificerad 
konsult engageras. I rapporten har engagerade kommuner särskilt påpekat att kommunerna ser 
en brist på kunskap, tid, resurser och handlingsutrymme.

I en förhoppningsvis kommande utredning bör också begreppen skälig respektive god 
levnadsnivå analysera och beskrivas på ett relevant och klargörande sätt.

Pensionärsorganisationerna ser fram mot att aktivt få möjlighet att delta i ett kommande 
arbete med att ta fram en långsiktig och djupgående äldreomsorgsplan i Härryda kommun.

Vi hoppas på en positiv respons i Kommunstyrelsen och Välfärdsnämnden.

Härryda den 10 januari 2019

PRO och SPF i Härryda kommun
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar inkommen skrivelse, daterad den 10 januari 2019, från 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Härryda kommun. Kommunstyrelsen 
delger välfärdsnämnden skrivelsen. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med vilka förutsättningar, 
möjligheter och konsekvenser en utredning om äldreomsorgsplan, enligt förslaget från 
pensionärsorganisationerna, skulle medföra.

______
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Förbo

Datum 2018-11-28

Närvarande:
Per Vorberg, ordförande kommunstyrelsen
Patrik Linde, vice ordförande kommunstyrelsen
Gun Kristiansson, vice ordförande styrelse i Förbo
Peter Granstedt, vd Förbo
Peter Lönn, kommundirektör
Matilda Johansson, sekreterare

Nr Ärende
1. Uppdrag och arbetssätt – uppföljning utifrån ägardirektiv

Peter Granstedt informerar om att lekmannarevisorerna har begärt 
fördjupad utredning av om Förbo följer uppdraget. EY har intervjuat 
Förbos presidium samt tjänstemän. Frågorna liknar 
uppsiktspliktsfrågor. Rapporten förväntas bli klar vid årsskiftet 
2018/2019 och uppföljning kommer ske vid nästa ägarråd. Rapporten 
delges även kommunstyrelsen.

Peter Granstedt informerar om arbetet med uppdraget utifrån vision, 
affärsidé och mål. Affärsplanen sträcker sig från 2016-2020 och 
översyn kommer påbörjas. Bolaget arbetar med tre intressenter: 
kunder, ägare och medarbetare. En viktig del är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

2. Aktuella frågor inom bolagets ansvarsområde
Förbo genomgår en organisationsförändring och slår ihop enheter till 
större enheter. Det görs för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla 
leveransen, med större enheter finns bland annat bättre möjligheter att 
täcka upp vid frånvaro. Några områden kommer att tappa kontor och 
man kommer att hitta nya lokaler för att inrymma all personal i 
respektive kommun. 

Peter Granstedt går igenom pågående renoveringsobjekt. 
Hyrespåverkan är olika beroende på olika tekniska förutsättningar och 
diskussioner förs med hyresgästföreningen. Peter Granstedt går även 
igenom status för nyproduktion. Diskussion förs kring 
parkeringslösningar i Landvetter centrum. Som ensam exploatör är det 
svårt att hitta en hållbar lösning och för att möta behovet och ha med 
sig flexibilitet behövs dialog med flera aktörer, bland annat med 
kommunens byggavdelning.

Planen för fiberutbyggnad är att alla lägenheter ska vara anslutna 2020. 
Just nu är 30 procent klart. Hyresgästföreningen har ställt krav på att 
alla hyresgäster ska godkänna en höjning på 55 respektive 25 kr som 
utbyggnaden innebär. Administrationen kring detta har skapat extra 
jobb och kostnader för Förbo. 
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Kommun arbetar med utbyggnad genom IP-only och det behöver ses 
över att Förbo och kommunens fiberutbyggnad synkroniserar. Peter 
Granstedt återkommer med plan för utbyggnaden. Kommunen håller 
även på att införa sensornät och letar efter pilotprojekt.

Peter Granstedt informerar om aktivitetsparker och målet är en i varje 
kommun. I Härryda kommun invigdes aktivitetsparken på säteriet den 
30 juni 2018. Utformningen gjordes i nära dialog med föreningar, 
skola, de boende och andra som kan komma att använda parken. I 
parken finns bland annat en scen, möjlighet till odling, grillplats och 
utegym.  

3. Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2018, direktavkastning och soliditet gås 
igenom. Relationen mellan driftsnetto och marknadsvärdet diskuteras, 
om marknadsvärdet ökar behöver även driftsnetto öka för att ge 
direktavkastning på 3,5 procent.  

4. Övrigt
Förbo planerar utbildning för ny styrelse. Kommunen har ett nytt 
kommunalråd och kommunstyrelsen ett utökat presidium, de önskar få 
komma till Förbo och få kunskap. Peter Granstedt återkommer.

Kommunen hyr lägenheter av Förbo till Säterigården. Ny 
förlängningsperiod är på gång och det gamla avtalet är skrivet utifrån 
gamla förutsättningar, varför ytterligare dialog behöver hållas framöver 
kring uppdatering av avtalet.  

Möten 2019
Presidieträff och uppsiktsplikt kommer hållas samtidigt då samma 
frågor berörs. Årets möten bokas in.
2 maj kl. 9-11 (hos Förbo)
21 november kl. 9-11 (i kommunhuset)

Bilaga, presentation från Förbo. 

Page 186 of 451



Page 187 of 451



✓

✓

✓

Page 188 of 451



Page 189 of 451



Page 190 of 451



Page 191 of 451



Page 192 of 451



Page 193 of 451



Page 194 of 451



Page 195 of 451



✓

✓

✓

✓

✓

Page 196 of 451



Page 197 of 451



✓

✓

Page 198 of 451



Page 199 of 451



Page 200 of 451



Page 201 of 451



Page 202 of 451



✓

✓

✓

✓

Page 203 of 451



Page 204 of 451



Page 205 of 451



Page 206 of 451



Page 207 of 451



✓

Page 208 of 451



✓

✓

✓

✓

Page 209 of 451



Page 210 of 451



P3 2018 VP 2018 Förändring

Hyresintäkter 482 481 1

Driftskostnader -179 -177 -2

Underhållskostnader -82 -84 2

Fastighetsskatt -15 -15 0

Driftsnetto 206 205 1

Avskrivningar -83 -82 -1

Administration -18 -18 0

Räntenetto -28 -27 -1

Resultat e finansnetto 77 78 -1
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                       Utvecklingsfunktionen

KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT

Organ Datum
HEAB 2018-12-03
Närvarande
Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
Patrik Linde, kommunstyrelsens vice ordförande
Annette Eiserman-Wikström, ordförande i Heab:s styrelse
Björn Magnusson, vice ordförande i Heab:s styrelse
Susanne Ernfridsson, vd Heab
Viktoria Wallin, ekonomichef Heab 
Peter Lönn, kommundirektör
Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
Dragana Mrdja, sekreterare

Studiebesök
Magnus Johnsson, drifttekniker och Pontus Claesson, samordningsansvarig för  
drift/underhåll visar den nya driftcentralen.

Verksamhetsinformation
Susanne Ernfridsson redovisar:

- Ny organisation
- Ekonomi
- Ny elnätsregleringen
- Budget 2019 och flerårsprognos
- Pågående projekt
- Driftinformation
- Elhandel

Se bifogad Power Point presentation.

Reglemente uppsiktsplikt
- Reglerna kring kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver tydligöras
- Kommunstyrelsens presidiet kan äventuellt få det uppdraget
- I dagsläget är det mer information man får inte någon direkt uppsikt
- Hur lever man upp till ägardirektivet
- Revisorerna håller på och upphandar revision av Heab

Styrelsearvoden
- Bör regleras i arvodesreglementet 
- Behöver ändras i närtid, innan ny styrelseordförande tillsätts i maj 2019

Se bifogad fil.

Övriga frågor
- Utredning av gatubelysning? VA-verksamhet? 

Kommunen har beställt en extern utredning av båda frågor under 
februari-mars 2019
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Kommunledningen

2018-12-03
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Agenda

• Studiebesök i driftcentralen på kontoret
• Ny organisation
• Ekonomi
• Ny elnätsregleringen
• Budget 2019 och flerårsprognos
• Pågående projekt
• Driftinformation
• Elhandel
• Reglemente uppsiktsplikt
• Styrelsearvoden
• Övriga frågor
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3

Ny organisation sedan 1/9

3

Styrelse

Marknad
Elenor Essgärde

VD
Susanne

Ernfridsson

Teknik
Charlotte 

Simonsson

Affärsstöd
Viktoria Wallin

Härryda Energi - Närmare digPage 217 of 451



4

Ekonomi
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Ekonomi – utfall ack okt

5

Budget Budget ack Utfall Ack Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3
2018 2018-10 2018-10

Rörelseintäkter 112 528 000 79 809 000 86 631 792 112 528 000 115 318 000 115 318 000 

Tariffintäkter 107 718 000 76 899 000 81 378 587 107 718 000 108 718 000 108 718 000 

Anslutningsavgifter 2 500 000 2 350 000 3 750 477 2 500 000 3 500 000 3 500 000 

Försäljning solceller 0 0 578 138 0 600 000 600 000 

Övriga intäkter 2 310 000 560 000 924 591 2 310 000 2 500 000 2 500 000 

Varuinköp -28 375 000 -20 996 670 -23 763 515 -29 775 000 -30 175 000 -31 175 000 

Nätförluster -4 455 000 -3 129 000 -2 470 498 -4 455 000 -4 455 000 -4 455 000 

Regionnät -23 000 000 -16 951 000 -20 020 847 -24 400 000 -24 400 000 -24 400 000 

Elbereds nätövervakning -900 000 -900 000 -862 258 -900 000 -900 000 -900 000 

Inköp solceller 0 0 -431 229 0 -400 000 -400 000 

Materielförsäljning -20 000 -16 670 21 317 -20 000 -20 000 -20 000 

Kostnader -41 652 000 -34 298 010 -32 408 556 -41 654 000 -41 754 000 -41 754 000 

Ledning -2 359 000 -1 965 840 -2 016 345 -2 359 000 -2 359 000 -2 359 000 

Administration -12 754 000 -10 628 330 -10 835 473 -12 754 000 -12 754 000 -12 754 000 

Ekonomi -1 584 000 -1 320 000 -762 447 -1 584 000 -1 584 000 -1 584 000 

Marknad -8 252 000 -6 712 180 -5 291 095 -8 252 000 -8 352 000 -8 352 000 

Planering -1 342 000 -1 118 330 -953 462 -1 342 000 -1 342 000 -1 342 000 

Drift -5 755 000 -4 795 850 -3 965 727 -5 755 000 -5 755 000 -5 755 000 

Underhåll -4 400 000 -3 666 650 -4 483 472 -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000 

Övriga kostnader -5 206 000 -4 090 830 -4 100 535 -5 208 000 -5 208 000 -5 208 000 

Kalkyldiff -15 740 -2 491 020 -2 000 000 -2 000 000 

Avskrivningar -18 934 000 -15 778 340 -15 793 820 -18 934 000 -18 934 000 -18 938 000 

Finansiella intäkter och 
kostnader -3 690 000 -3 075 010 -2 831 849 -3 690 000 -3 690 000 -3 690 000 

Resultat 19 877 000 5 645 230 9 343 032 18 475 000 18 765 000 18 765 000 
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Ekonomi – investeringar ack okt

6

Kategori
Årets 
investeringar

Budget 
2018 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3

Kapacitet 2 500 1 000 2 500 2 700 2 700
Övrigt 10 800 13 023 10 565 10 757 10 757
Drift/mätsystem 50 0 0 0 0
Reinvestering 1 850 0 1 950 1 861 1 861
Kvalitet 7 400 8 196 10 468 11 164 11 164
Vädersäkring 340 1 100 1 060 1 060 1 060
Nyanslutning 8 090 10 035 12 007 11 138 11 138

Summa 31 030 33 354 38 550 38 680 38 680
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Likviditet 2016-2018 

7
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Nya elnätsregleringen
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Förhandsreglering 2016-2019

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indata till
Nätregleringen

Påverkbara 
löpande kostnader

(effektivisering 1,09% / år)

Befintligt 
nät

Kommande 
investeringar

Kapitalbas
Opåverkbara 
löpande kostnader• Överliggande 

nät
• Förluster

Reglerperiod

Löpande 
kostnader
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Nätregleringen 2016-2019 och 2020-2023

10

Löpande
påverkbara

Löpande
opåverkbara

Avskrivning

Effektivisering

Kapitalbas

Kvalitet

Löpande kostnader
(OPEX)

Kapitalkostnader
(CAPEX)

Justering föregående period

Intäktsram

Avkastning 
kalkylränta
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Nätreglering 2020-2023 – ny förordning antagen

• Kalkylräntan med WACC-metoden (Weighted Average Capital Cost)
görs om helt 
- bl a tas särskild riskpremie bort vid beräkning av kalkylräntan

• Ger en kalkylränta på ca 3% för 2020-2023 (jämfört med 5,85% för 
2016-2019)

• Differentierade avskrivningstider (10 – 50 år)
• Fler anläggningsobjekt ska ingå i kapitalbasen (kabelskåp och 

kontrollutrustning) => behöver åldersbestämmas
• Nya normvärdeslistor som påverkar kapitalbasen
• 38-års regeln tas bort => allt nyare än 1958 behöver åldersbestämmas 

• Rådslag med branschföreningen 27/9 
• Utbildning 4/12 som Energimarknadsinspektionen ordnar
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Nätregleringen 2016-2019

• Kapitalbas 2016-2019 900 Mkr (enligt ansökan)

• Intäktsram 2016-2019 5,85% 454 Mkr (Kammarrätten)
• Intäktsram 2016-2019 4,53% 434 Mkr (beslutad)

• Utnyttjad intäktsram 2016-2019 433 Mkr (prognos)

• 38-årsregeln -17 Mkr
• Överrullningsregeln +88 Mkr (2012-2015)
• Överrullningsregeln +22 Mkr (2016-2019)
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Nya nätregleringen 2020-2023 ”worst case”

• Kapitalbas 2020-2023 (gamla normvärden) 900 Mkr (utan 38-
års regeln)

• Intäktsram 2020-2023 5,85% 475 Mkr 
• Intäktsram 2020-2023 4,59% 450 Mkr 
• Intäktsram 2020-2023 3,0% 419 Mkr (EI´s nya förordn) 
• Intäktsram 2020-2023 4,1% 440 Mkr 

• Utnyttjad intäktsram 2016-2019 433 Mkr (prognos)
• Behov av intäktsram 2020-2023 ca 450 Mkr 

• Överrullningsregeln +88 Mkr (2012-2015)
• Överrullningsregeln +22 Mkr (2016-2019)
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Vad händer nu?

• Nätföretagen tänker ta frågan vidare och hoppas kunna 
påverka kommande regering och de föreskrifter som 
Energimarknadsinspektionen ska ta fram

• Gasföretagen har fått beslut på riskfri ränta 4% + påslag 
medan elnätsföretagen har fått 1,6% + påslag

• Denna nya nätreglering har blivit uppmärksammad inom 
EU, energiföretagen ska dit på möte under hösten

• Belgien har blivit fälld i EU-domstol för liknande fall då 
regleringen strider mot elmarknadsdirektivet och det 
pågår fall med Tyskland och Ungern

• Överrullningsmålet (2012-2015) är överklagat till 
kammarrätten som bedöms ta upp målet och avgöra 
under 2019
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Kundens totala elkostnad

15

 *Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till 
elhandelsföretaget. Andelarna beror även på var i landet du bor, främst då 
mark- och geografiska kostnadsförutsättningarna är olika vid byggnation av 
elnät och därmed elnätsföretaget. Beräkningen bygger på ett genomsnittspris 
år 2016 för en kund med elanvändning på 20 000 kWh/år och rörligt pris.  
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Prisjämförelse: 20A 20 000kWh/år
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Villa 20A, 20 000 kWh/år  1 jan 2018

Vattenfall Eldistribution

Härryda Energi
Ale El
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Borås Elnät
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Prisjämförelse: lgh 16A 2 000kWh/år
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Budget 2019 och flerårsprognos
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Verksamhetsbudget höjning 2% per år 2019-2023

19

Budget Prognos Budget
Flerårs-

plan
2018 3  2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totala intäkter 112 528 115 918 115 100 117 700 120 300 122 900 125 500
Tariff inkl. volymökn. 107 718 108 718 109 300 111 800 114 400 117 000 119 600
Försäljning solceller 0 600 400 400 400 400 400
Anslutningsavg 2 500 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Övriga 2 310 3 100 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500

Varuinköp -28 375 -30 175 -29 100 -29 500 -29 900 -30 400 -30 900
Nätförluster -4 455 -4 455 -5 400 -5 400 -5 400 -5 400 -5 400
Regionnät -23 000 -24 400 -22 400 -22 850 -23 250 -23 750 -24 250
Inköp solceller 0 -400 -300 -300 -300 -300 -300
Myndighetsavg. -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Materialförbrukning -20 -20 -100 -50 -50 -50 -50

Kostnader -41 654 -41 754 -43 300 -43 400 -44 100 -44 600 -45 200
Ledning -2 359 -2 359 -2 100 -2 150 -2 200 -2 250 -2 300
Administration -13 356 -12 754 -10 000 -9 850 -10 050 -10 250 -10 400
Ekonomi -1 585 -1 584 -1 500 -1 500 -1 550 -1 600 -1 600
Marknad -8 253 -8 352 -9 300 -9 050 -9 200 -9 300 -9 600
Planering/Nät -741 -1 342 0 0 0 0 0
Drift -5 755 -5 755 -9 200 -9 450 -9 600 -9 650 -9 700
Underhåll -4 399 -4 400 -5 800 -5 900 -6 000 -6 050 -6 100
Övriga kostnader -5 206 -5 451 -5 400 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Avskrivningar -18 934 -18 934 -21 500 -22 500 -23 000 -24 000 -24 000

Finansiella intäkter & 
kostnader -3 690 -3 690 -3 200 -3 500 -3 600 -3 800 -3 800

Kalkyldiff 0 -2 000 0 0 0 0 0

Resultat 19 875 18 765 18 000 18 800 19 700 20 100 21 600
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Planerad höjning av tariff 2019
Elöverföringsavgifter

2018 2019 Höjning ca 2 %
Lägenhet 2000 kWh kr/år kr/mån

Fastavgift 1380,00 1410,00
Rörlig avgift 320,00 325,00
Moms 425,00 435,00
Summa kr 2125,00 2170,00 45,00 3,75

Villa utan elvärme 5000 kWh 16 A

Fastavgift 3100,00 3165,00
Rörlig avgift 800,00 815,00
Moms 975,00 995,00
Summa kr 4875,00 4975,00 100,00 8,33

Villa med värmepump 12000 kWh 16 A

Fastavgift 3100,00 3165,00
Rörlig avgift 1920,00 1960,00
Moms 1255,00 1280,00
Summa kr 6275,00 6405,00 130,00 10,83

Villa med elvärme 20000 kWh 20 A

Fastavgift 3860,00 3940,00
Rörlig avgift 3200,00 3260,00
Moms 1765,00 1800,00
Summa kr 8825,00 9000,00 175,00 14,58
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Flerårsprognos investeringar

Kategori Prognos 3
Budget

2018
Flerårsplan

2019
Flerårsplan

2020
Flerårsplan

2021
Flerårsplan 

2022
Flerårsplan 

2023

Kapacitet 2 700 000 kr 1 000 000 kr 7 000 000 kr 8 500 000 kr 7 000 000 kr 15 000 000 kr 8 000 000 kr

Övrigt 10 760 000 kr 13 020 000 kr 900 000 kr 2 000 000 kr 4 250 000 kr 2 000 000 kr 2 500 000 kr

Drift/mätsystem 0 kr 0 kr 15 000 000 kr 10 000 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr

Reinvestering 1 860 000 kr 0 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kvalitet 11 160 000 kr 8 200 000 kr 8 500 000 kr 3 250 000 kr 1 000 000 kr 750 000 kr 3 250 000 kr

Vädersäkring 1 060 000 kr 1 100 000 kr 2 100 000 kr 4 550 000 kr 9 000 000kr 7 000 000 kr 6 000 000 kr

Nyanslutning 11 140 000 kr 10 000 000 kr 10 000 000 kr 10 500 000 kr 12 000 000 kr 8 500 000 kr 10 500 000 kr

Summa 38 680 000 kr 33 320 000 kr 43 500 000 kr 39 800 000 kr 33 000 000 kr 33 500 000 kr 30 500 000 kr
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Investeringar 2014-2023
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Lån 2017-2023
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Soliditet 2014-2023
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Verksamhetsbudget inga höjningar 2019-2023

25

Budget Prognos Budget
Flerårs-

plan
2018 3  2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totala intäkter 112 528 115 918 113 800 114 300 114 600 114 900 115 200
Tariff inkl. volymökn. 107 718 108 718 108 000 108 400 108 700 109 000 109 300
Försäljning solceller 0 600 400 400 400 400 400
Anslutningsavg 2 500 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Övriga 2 310 3 100 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500

Varuinköp -28 375 -30 175 -29 100 -29 500 -29 900 -30 400 -30 900
Nätförluster -4 455 -4 455 -5 400 -5 400 -5 400 -5 400 -5 400
Regionnät -23 000 -24 400 -22 400 -22 850 -23 350 -23 750 -24 250
Inköp solceller 0 -400 -300 -300 -300 -300 -300
Myndighetsavg. -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Materialförbrukning -20 -20 -100 -50 -50 -50 -50

Kostnader -41 654 -41 754 -43 300 -43 400 -44 000 -44 700 -45 300
Ledning -2 359 -2 359 -2 100 -2 150 -2 200 -2 250 -2 300
Administration -13 356 -12 754 -10 000 -9 850 -10 000 -10 250 -10 450
Ekonomi -1 585 -1 584 -1 500 -1 500 -1 500 -1 600 -1 600
Marknad -8 253 -8 352 -9 300 -9 000 -9 200 -9 400 -9 600
Planering/Nät -741 -1 342 0 0 0 0 0
Drift -5 755 -5 755 -9 200 -9 500 -9 600 -9 650 -9 750
Underhåll -4 399 -4 400 -5 800 -5 900 -6 000 -6 050 -6 100
Övriga kostnader -5 206 -5 451 -5 400 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Avskrivningar -18 934 -18 934 -21 500 -22 500 -23 000 -24 000 -24 000

Finansiella intäkter & 
kostnader -3 690 -3 690 -3 200 -3 500 -3 600 -3 800 -3 800

Kalkyldiff 0 -2 000 0 0 0 0 0

Resultat 19 875 18 765 16 700 15 400 14 100 12 000 11 200
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Investeringar 2019-2023, inga höjningar
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Lån 2017-2023, inga höjningar
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Soliditet 2014-2023, inga höjningar
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Pågående projekt

• Nytt Kundinformationssystem togs i drift 27/11
• Nytt elmätsystem under 2019-2020
• Ny matning till Sanserhult med borrning av kabel 

under riksväg 40
• Många investeringar för kommande nyanslutningar på 

Airport city samt Bråta, Bårhult och Björröds
industriområde

• Ny transformator i Örtjärn
• Fortsatt utbyggnad 40 kV nät söder om 

Landvettersjön – förbindelse Solsten till Skalmered
• Ny framtida inmatningspunkt i Skalmered
• Ombyggnad av inmatningsstation i Hindås
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Driftinformation
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harrydaenergi

Avbrottsstatistik SAIDI
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Avbrottsstatistik SAIFI
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Rubrik

Elhandel
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Status Elhandel

Nettoökning på ca 100 kunder/mån under våren 
och fortsatt ökning med ca 50 kunder/mån under 
sommaren och hösten

Nu har vi 4550st elhandelskunder

Ökningstakten kommer att minska pga KIS-
projektet under vintern
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Utveckling Elhandelskunder
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Förnyat avtal med Vattenfall

• Fast ersättning på 130.000kr/månad (tidigare 
110.000kr/mån)

• Incitament om 200kr/ny kund
• Incitament om 1,5öre/kWh för årsvolym över 

45GWh
• Avtalet gäller t o m 20190630
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Reglemente uppsiktsplikt

Page 251 of 451



Styrelsearvoden
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Övriga frågor

• Utredning av gatubelysning?
• VA-verksamhet?
• …
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Tack för uppmärksamheten!

Härryda Energi - Närmare dig

Page 254 of 451



 
2018-11-07 

 
 
 
Angående arvode 
Inför varje ny mandatperiod ses arvodesreglementet över så att förutsättningarna blir 
givna för kommande mandatperiod. 
 
Härryda Energi (HEAB) är ett av Härryda kommuns helägda bolag vilket gör att vi anser 
att arvodet borde sättas av ägarna och inte av styrelsen. Till skillnad från Förbo finns det 
ingen val- och arvodesberedning. Förbo å andra sidan ägs av de fyra kommunerna 
Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv vilket gör att det faller sig naturligt att man har en 
gemensam val- och arvodesberedning. 
 
Eftersom HEAB är helägt av Härryda kommun föreslår vi att arvodena ligger i 
Arvodesreglementet som antas av fullmäktige. 
 
Arvodets storlek hanteras i enlighet med all annan arvodeshantering och storlekarna 
skulle kunna vara enligt följande: 
 
2019 
Riksdagsledamotarvode 66 900.- 
 
Ordförande 9% av riksdagsledamotarvode 72 252.- 
Vice ordförande 4,5% 36 126.- 
Revisor 0,5% 4 014.- 
 
Inställelse 1,5 timme 365.- 
Mötesarvode 0,36% 243.- 
 
 
 
 
 
Annette Eiserman-Wikström Björn Magnusson 
Styrelsens ordförande  Styrelsens vice ordf 
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Delgivningar 2019

25

2019KS3
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2018-12-07 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 412. Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2019 

Diarienummer: 2018-00154.010   

Beslut 

Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2019 äger rum 26 april.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt samverkansavtalet mellan GR och BRG (Business Region Göteborg) ska 

parterna en gång om året anordna en gemensam Näringslivsdag. Syftet är att 

parterna ska kunna mötas för diskussion kring mål och strategier samt tydliggöra 

gränssnitt i samverkan men också att skapa förutsättning för kunskap och insyn för 

en vidare intressekrets. Näringslivsdagen ska även kunna riktas mot 

arbetsmarknadsregionens kommuner. Dagen ska genomföras under årets första 

hälft.  

 

En genomgång av för de båda organisationernas mötesplanering under våren 2019 

visar att ett lämpligt datum för näringslivsdagen är 26 april.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Jonas Ransgård            Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
  
Ekonomienheten Utfärdat datum: 2018-11-20 
Marie Karlsson, 031-335 2885 Presidiet: 2018-11-23 
 Styrelsen: 2018-12-06 Dnr: 0586/18 
 

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2018 för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Lägesrapporten per oktober godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till 
medlemskommunerna. 
 
SAMMANFATTNING 
Föreliggande rapport avser ekonomiskt läge per oktober 2018. 
 
Resultat och prognos per oktober 2018 
Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall på 3,0 mkr.  
Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 4,7 mkr.  
Årsprognosen för 2018 visar ett resultat på 3,7 mkr, vilket medför en 
avvikelse med 7,7 mkr i förhållande till årets budget som underbalanserats 
med -4,0 mkr. 
 
Precis som i resultatet för delårsbokslutet per augusti redovisas ett överskott 
även per oktober. Prognosen för året visar ett ökat överskott jämfört med 
budget trots att resultatet efter den gångna sommaren även bär kostnader på 
ca 2 mkr för egen höjd beredskap. För övrigt påminner utvecklingen om 
föregående år med omfattande personalrörlighet och flera vakanta tjänster.  
 

• Intäkterna visar överskott med 2,2 mkr och för året förväntas 
överskottet bli 6,5 mkr. Efter sommarens skogsbränder har ersättning 
bokförts avseende RSG:s deltagande i nationella släckningsinsatser. 
Ersättningen beräknas preliminärt uppgå till ca 4,4 mkr och motsvaras 
främst av personalkostnader samt fordons- och materialkostnader.  I 
intäkterna ingår även den andel RSG fakturerar vidare till 
räddningstjänstförbunden AVRF, BORF och SBRF, då RSG faktureras för 
dessa kommuner från SOS Alarm AB. Motsvarande kostnader återfinns 
i posten entreprenad- och konsultkostnaderna.  

 
• Entreprenad- och konsultkostnaderna visar en avvikelse med -2,1 mkr 

för perioden. Förväntningen för året som helhet är ett underskott  
på -3,6 mkr. I posten ingår kostnader för inhyrd personal som stöttar 
verksamheten när ordinarie personal inte finns att tillgå i tillräcklig 
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utsträckning. Kostnader för SOS Alarm AB avseende AVRF, BORF och 
SBRF ingår i posten, men vidarefaktureras med viss positiv marginal. 

 
• Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 1,1 mkr, vilket 

beror på ett stort antal vakanser samt föräldraledigheter och sjukdom. 
Trots RSG:s kostnader för höjd beredskap samt RSG:s deltagande i 
nationella släckningsinsatser under sommaren förväntas överskottet 
uppgå till 2,5 mkr inför årsskiftet.    
 

• Övriga verksamhetskostnader visar ett överskott på 0,8 mkr. I 
prognosen för helåret förväntas istället ett underskott på -0,7 mkr. 
Personalsituationen påverkar i viss mån de utförda aktiviteterna och 
exempelvis kostnaden för externa verkstadstjänster blir därför högre. 
 

• Avskrivningarna visar ett överskott på 2,7 mkr för perioden. För året 
prognostiseras avskrivningarna medföra ett överskott på 3,1 mkr 
jämfört med budget. 

 
• Finansiella intäkter och kostnader under perioden visar inga avvikelser 

mot budget. Ränteintäkterna på förbundets utlånade medel kommer 
att generera en intäkt på 3,0 mkr för året. 

 
Förbundets budget för 2018 underbalanserades precis som föregående år 
med avsikten att fortsätta uppbyggnaden av Enheten för brandskyddskontroll 
och sotning. För 2018 avsattes därmed 4,0 mkr särskilt för ändamålet. 
Uppbyggnaden följer fortsatt den underbalanserade budgeten i stort sett helt 
utan avvikelser för perioden januari till oktober, vilket också ser ut att bli 
resultatet för året som helhet.  
 
För förbundet som helhet betyder detta att finansieringen av Enheten för 
brandskyddskontroll och sotning hade kunnat rymmas inom förbundets 
ordinarie budgetram, då prognosen per oktober förväntas ge ett överskott 
med 7,7 mkr för 2018. 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Direktör 
 
 Marie Karlsson 
 Enhetschef Ekonomi 
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Beslutsunderlag: Färjenäs – upphörande av hyresavtal 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  2(25) 
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Beslutsunderlag: Färjenäs – upphörande av hyresavtal 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  3(25) 

 

 

1. Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förkortat RSG och nedan även kallat 

förbundet, äger utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs, belägen på oljekonta-

minerad mark på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Beslutsunderlaget är avsett 

att ge en beskrivning av den osäkra ekonomiska situation som RSG befinner sig i inför 

framtida krav på sanering av marken. Förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige 

föreslås därför fatta beslut om att Färjenäs fortsättningsvis ska utgöra förbundets 

övningsanläggning och att hyresavtalet med hyresgästen Stena Oil AB ska upphöra. Här 

redovisas också bedömningen att Färjenäs beträffande markyta kan uppfylla RSG:s 

behov av övningsanläggning för överskådlig tid. Slutligen ingår en redogörelse för 

förhandlings- och rättsläget då nuvarande hyresgäst, Stena Oil AB, nedan kallat Stena 

Oil, avslutar verksamheten och avflyttar från Färjenäs för att RSG ska kunna nyttja 

Färjenäs för en utökad utbildnings- och övningsverksamhet. 

2. Bakgrund 
Utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs är belägen på den av RSG ägda 

fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 och benämns hädanefter ”Färjenäs”.  

På fastigheten finns, förutom byggnader för övning, förråd och kontor; sju oljecisterner, 

ett pump- och rörsystem för oljehantering samt en pir för lastning och lossning av 

oljefartyg, vilka samtliga är i bruk. Marken på Färjenäs har en hundraårig historik av 

oljehantering och därpå följande nedsmutsning. I samband med att oljehanteringen 

upphör måste området saneras enligt Länsstyrelsen Västra Götalands län, nedan 

benämnd som länsstyrelsen.  

Förbundet förvärvade fastigheten 2003. RSG har uppfört ett rökövningshus på 

fastigheten, utöver andra anpassningar av övningsområdet.  

Behovet av utbildnings- och övningsverksamhet är mycket omfattande inom 

räddningstjänst i allmänhet. Inom förbundets medlemskommuner finns och planeras 

dessutom för nya samhällsstrukturer i form av höga och komplexa byggnationer och 

infrastrukturprojekt, exempelvis tunnlar. Utvecklingen av tekniken för energilagring 

och solenergi samt ökade risker för våld och terrorhot kräver nya kunskaper och behov 

av att kunna öva ytterligare moment. 

Delar av fastigheten Färjenäs, främst oljecisternerna och piren, har sedan förvärvet 

hyrts ut för fortsatt oljehantering samtidigt som övningsverksamhet har pågått 

parallellt. 

En utredning av framtida behov av utbildnings- och övningsanläggning stod klar 2014. 

Den dåvarande inriktningen var att RSG skulle lämna Färjenäs och etablera verksam-

heten på en ny plats då alla övningsmoment inte kunde genomföras på Färjenäs på 

grund av RSG:s begränsade tillgång till områdets alla ytor. Förslag till lämpliga 

markområden inom medlemskommunerna undersöktes. Vid en nyetablering skulle 

också den verksamhet som idag bedrivs på övningsfältet Karholmen ingå i en modern 

anläggning med möjligheter att öva med hjälp av miljövänlig teknik.  

Tre oberoende ekonomiska värderingar av fastigheten genomfördes 2014. 

Förbundsstyrelsen gav den 6 oktober 2016 direktören i uppdrag att förbereda en 

försäljning av Färjenäs. 
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I avtalet om fastighetsreglering mellan RSG och Nynas AB (tidigare Nynäs AB) finns ett 

så kallat skadeslöshetsåtagande. Detta innebär att RSG har det ekonomiska ansvaret för 

saneringskostnader på området som avser föroreningar som tillkommit före 2003. 

Inför den planerade försäljningen av Färjenäs tillfrågades Nynas AB om möjligheten att 

överlåta den så kallade skadeslöshetsklausulen på en ny ägare, men det avvisas av 

Nynas AB, som anser att betalningsåtagandet vid sanering ska kvarstå hos RSG. 

Konsekvenserna vid en försäljning kan därmed för förbundets del innebära att sanering 

beställs och utförs av ny fastighetsägare utanför förbundets kontroll och att RSG 

därefter blir betalningsskyldig utan möjlighet till insyn eller påverkan.  

Utifrån den inlåsningsproblematik som skadeslöshetsklausulen medför, bedöms det 

vara bättre för förbundet att behålla Färjenäs och förfoga över hela området, bygga för 

en utökad utbildnings- och övningsverksamhet samt ha full rådighet över marken vid 

en sanering. Det skulle också medföra bättre kontroll över framtida kostnader.  

För att förbundet ska kunna förfoga över hela området måste hyresavtalet med Stena 

Oil upphöra och Stena Oil avflytta från fastigheten. För att det ska vara möjligt att säga 

upp hyresavtalet utan att RSG ska behöva betala skadestånd måste Stena Oils indirekta 

besittningsskydd brytas. Den rättsliga grunden för att kunna bryta besittningsskyddet 

är att påvisa besittningsbrytande skäl, vilka för RSG:s del utgörs av förbundets behov av 

att förfoga över marken för egen del. Stena Oil har å sin sida skäl att begära att få 

fortsätta hyra delar av Färjenäs för sin pågående verksamhet. En förutsättning för att 

RSG ska kunna nå framgång med att hävda besittningsbrytande skäl, är att RSG:s 

intressen av att få hyresförhållandet upplöst, bedöms överväga Stena Oils intressen av 

att få stanna kvar. En eventuell tvist mellan parterna avgörs ytterst i allmän domstol. 

Det är svårt att på förhand veta om RSG med framgång skulle kunna hävda 

besittningsbrytande skäl. 

I dialogen mellan RSG och Stena Oil har en avsiktsförklaring upprättats där parterna 

istället väljer en förhandlingslösning. Denna lösning innebär också att RSG och Stena 

Oil delar på riskerna, då utgången av en rättslig prövning är mycket osäker. Parterna är 

överens om att RSG ska ersätta Stena Oil med en på förhand beloppsbestämd del av 

kostnaden för Stena Oils avflyttning.  

2.1 Uppdragen från förbundsstyrelsen 
Utreda försäljning av Färjenäs 
Vid förbundsstyrelsens möte den 6 oktober 2016 diskuterades frågan om att behålla 

eller avyttra Färjenäs. Slutsatsen blev vid det tillfället att det bästa vore att avyttra 

Färjenäs och anskaffa annan mark för att bygga en ny utbildnings- och övningsan-

läggning. Förbundsstyrelsen uppdrog i § 76/2016 förbundsdirektören att ”inleda en 

försäljningsprocess avseende fastigheten Färjestaden 20:5, Göteborg. Förbunds-
direktören ska informera förbundsstyrelsen om hur försäljningsprocessen fortlöper.” 

Utreda att behålla Färjenäs 
Nynas AB klargjorde att företaget inte överlåter skadeslöshetsåtagandet, det vill säga 

det ekonomiska ansvaret för saneringsåtgärder för föroreningar som tillkommit före 

2003, på en ny ägare av Färjenäs. Slutsatsen av detta blev för förbundets del att 

försäljningsalternativet framstod som ekonomiskt mycket osäkert med tanke på att 

kostnadsansvaret för sanering skulle finnas kvar för RSG och då på en fastighet RSG 

inte längre skulle förfoga över.  
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En beräkning av hur mycket markyta som åtgår för en fungerande övningsanläggning 

gjordes i en förstudie redan 2014 och ytan som nämns i förstudien är 60 000 kvadrat-

meter. Färjenäs totala yta omfattar 68 782 kvadratmeter landareal och ytterligare 

2 375 kvadratmeter vattenareal, sammanlagt 71 157 kvadratmeter. Markarealen bör 

därmed vara tillräcklig när oljecisternerna tas bort. Vid förbundsstyrelsens möte den 

14 december 2017 informerades om den nya situationen avseende Nynas AB:s 

förhållningssätt till att överlåta skadelöshetsåtagandet. Förbundsstyrelsen upphävde 

sitt beslut enligt § 76/2016 och uppdrog i § 93/2017 förbundsdirektören att ”till 

styrelsen redovisa en utredning inför fortsatt handläggning av ärendet.”  

Förhandla om upphörande av hyresavtalet 
Inriktningen att behålla Färjenäs och säga upp hyresavtalet med Stena Oil medförde att 

förbundsstyrelsen den 31 maj 2018 fattade ytterligare ett beslut avseende Färjenäs. 

Förbundsstyrelsen uppdrog i § 40/2018 förbundsdirektören att ”hitta en förhandlings-

lösning med Stena Oil innebärande att Stena Oil flyttar från Färjenäs”. Förbunds-

styrelsen noterade att ”uppgörelsen kan innebära såväl ekonomisk ersättning som 

eftergifter av skyldigheter enligt hyresavtalet och även överenskommelse om tidpunkt 

för avflyttning.” 

2.2 Syftet med beslutsunderlaget 
I beslutsunderlaget redogörs för de händelser av större vikt som ägt rum sedan 

förbundet förvärvade Färjenäs 2003. I underlaget beskrivs varför beslutet att RSG ska 

säga upp hyresavtalet med Stena Oil, för att bygga ut övningsverksamheten på egen 

mark, är den bästa lösning som nu står till buds. Som en konsekvens av beslutet, och då 

Stena Oil i egenskap av hyresgäst har ett indirekt besittningsskydd, innebär en 

uppsägning av hyresavtalet att Stena Oil kan ha rätt till skadestånd för skada som 

uppstår på grund av uppsägningen. RSG har, för att bedriva egen verksamhet, skäl att 

genomföra en uppsägning som bryter besittningsskyddet. Svårigheten ligger i att 

bedöma vilken av parterna som har de tyngst vägande skälen till att få förfoga över 

fastigheten för sin verksamhet. Stena Oil och RSG är därför överens om att diskutera de 

kostnader en avflyttning för med sig för Stena Oil samt förhandla om den eventuella 

ersättningen samt övriga villkor som ska gälla i samband med Stena Oils avflyttning. I 

underlaget redovisas även de rättsliga och ekonomiska överväganden som RSG har att 

ta ställning till i detta avseende. 

2.3 Arbetssättet och framtagandet av beslutsunderlaget 
Beslutsunderlaget är till övervägande del en sammanställning av redan framtaget 

material. Innehållet baseras bland annat på tidigare redovisningar inför förbunds-

styrelsen, miljöutredningar med länsstyrelsen, Stena Oil, Nynas AB och RSG som 

deltagande parter samt samtal med Stena Oil, Nynas AB och med olika företrädare för 

Göteborgs Stad. Nedan redogörs övergripande för de viktigaste händelserna som ägt 

rum sedan förbundsstyrelsens andra uppdrag till direktören, att undersöka 
möjligheterna att utöka utbildnings- och övningsverksamheten på Färjenäs genom att 

Stena Oil avflyttar.  

Internt arbete inom förbundet 
Efter förbundsstyrelsemötet den 14 december 2017 framfördes till Stena Oil att RSG 

ämnade behålla Färjenäs och att det inte längre var aktuellt att fortsätta samtalen om 

försäljning.  
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Sedan länge är samtliga tre politiska nivåer; förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktige 

och medlemssamrådet informerade om utvecklingen av det så kallade Färjenäsärendet. 

Den 16 maj 2018 möttes verkställande direktör och ordförande för Stena Oil, 

förbundsstyrelsens ordförande, förbundsdirektören och en tjänsteman från RSG för att 

diskutera de för båda parter ekonomiska och tidsmässiga konsekvenserna av en 

avflyttning.   

Den 28 maj 2018 hölls ett extra medlemssamråd per telefon och förbundsdirektören 

informerade medlemskommunernas representanter om att det kommer att uppstå 

ekonomiska konsekvenser vid en uppsägning av hyresavtalet. Detta noterades, liksom 

att förbundsstyrelsen vid styrelsens möte den 31 maj 2018 skulle ge förbundsdirek-

tören i uppdrag att förhandla med Stena Oil om en lösning avseende Färjenäs.  

Den 31 maj 2018 hölls ett ordinarie förbundsstyrelsemöte och efter information från 

förbundsdirektören beslutades att förbundsdirektören skulle hitta en förhandlings-

lösning med Stena Oil som kunde innebära såväl ekonomisk ersättning som eftergifter 

av skyldigheter enligt hyresavtalet och även överenskommelse om tidpunkt för 

avflyttning. 

Den 2 juni 2018 genomfördes ett möte mellan verkställande direktör för Stena Oil och 

förbundsdirektören angående förberedelser inför en gemensamt upprättad 

avsiktsförklaring.  

Den 19 juni 2018 hölls ett ordinarie förbundsfullmäktigemöte vid vilket förbunds-

direktören informerade om att det kommer att kallas till ett extra fullmäktigemöte den 

18 oktober 2018 för att fullmäktige ska ges möjlighet att fatta beslut om den slutliga 

överenskommelsen. 

Den 16 juli 2018 undertecknades en mellan Stena Oil och RSG gemensam avsikts-

förklaring om att föra förhandlingar för att nå en överenskommelse om upphörande av 

hyresavtalet. Förhandlingstiden pågår längst till den 31 oktober 2018. Därefter ska 

parterna enligt avsiktsförklaringen vara överens om avtalet som reglerar Stena Oils 

avflyttning.  

Den 19 september 2018 hölls ett extra medlemssamråd.  

Den 27 september 2018 är ett extra förbundsstyrelsemöte inplanerat inför 

fullmäktigemötet den 18 oktober 2018.  

Information har lämnats i förbundsrådet, organet för facklig samverkan, den 16 augusti 

2018. Den information som kunde lämnas var dock mycket sparsam med hänsyn taget 

till att en del uppgifter i ärendet kan komma att omfattas av sekretess till skydd för 

Stena Oils affärs- och driftsförhållanden. Ytterligare information kommer att lämnas vid 

förbundsrådet den 27 september 2018.  

Externa kontakter  
Göteborgs Stad har genom Fastighetskontoret tillfrågats om staden önskar förvärva 

fastigheten Färjenäs, vilket inte är fallet.   

MAQS Advokatbyrå Göteborg har under en följd av år varit förbundets rådgivare i 

samband med miljöutredningarna. Advokatbyrån har anlitats för rådgivning avseende 

hyresavtal och besittningsskydd samt för framtagande av avsiktsförklaring samt 

överenskommelse. 
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Golder Associates AB har över åren genomfört flera miljöutredningar, först i samband 

med verksamhetsövergången mellan Nynas AB och Stena Oil 2011 och därefter i 

samband med länsstyrelsens utredning av ansvarsfördelningen avseende sanerings-

åtgärder inom fastigheten. Under den långvariga processen har RSG deltagit 

tillsammans med Nynas AB och Stena Oil.   

Tidigare förbundsdirektören för RSG har intervjuats om hur beslutet att förvärva 

Färjenäs växte fram och hur fastigheten var tänkt att nyttjas. 

3. Förvärvet av Färjenäs och historiken fram till idag 

 

Förbundets ambitioner inför förvärvet av Färjenäs    
Redan i slutet av 1990-talet påbörjades diskussionerna mellan RSG, Chalmers Tekniska 

Högskola, Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad samt Stena Line AB om ett 

säkerhets- och utbildningscentrum på Lindholmen. Ett gemensamt projekt startades 

för att skapa en miljöanpassad utbildnings- och övningsanläggning för samverkan inom 

de fyra områdena räddningstjänst, sjösäkerhet, transportsäkerhet samt undervattens-

teknik. Det krävdes att den nya anläggningen skulle lokaliseras vid vatten, helst i 

närheten av Lindholmen.  
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Dåvarande Nynäs Refining AB ägde fastigheten Göteborg Färjestaden 728:132, vid 

foten av Älvsborgsbron på Hisingssidan i oljehamnen (nuvarande ”Energihamnen”), 

och var villigt att sälja marken. Fastighetskontoret i Göteborgs Stad var behjälplig vid 

fastighetsförvärvet och genomförde förhandlingarna åt RSG.  

Dåvarande förbundsdirektion fattade den 28 oktober 2002 beslutet om att köpa 

fastigheten som ombildades till Färjestaden 20:5. I tjänsteutlåtandet beskrevs 

förväntad samverkan med de externa parterna som ”en bro mellan land och sjö”.  

Den 1 juli 2003 förvärvades fastigheten med hjälp av förbundets egna kapital. Alla 

investeringar i mark och byggnader har gjorts av förbundet och har därmed fullt 

finansierats av medlemskommunerna.  

Av tilltänkta samverkansprojekt med externa partners blev inte så många genomförda. 

Den största verksamheten blev yrkesdykutbildningen som RSG bedrev i samarbete 

med Utbildningsförvaltningen. Den så kallade Dykskolan avvecklades 2013.  

Bakgrunden fram till och med 2002 
Göteborgs Stad ville med anledning av planerad bostads- och verksamhetsetablering i 

Amhult att RSG skulle lämna befintlig anläggning som innehöll både brandstation och 

utbildningslokaler i Torslanda. Det planerades för en ny brandstation i Torslanda som 

skulle vara kostnadsneutral för RSG. Färjenäs skulle ersätta såväl dåvarande Torslanda-

skolans lokaler för teoretisk utbildning och övning som Karholmens övningsfält. 

Fastighetskontoret i Göteborgs Stad hanterade rent praktiskt förvärvet av Färjenäs åt 

RSG. 

2003 
Fastigheten Färjestaden 728:132 förvärvades från Nynäs Refining AB den 1 juli 2003 

genom ett avtal om fastighetsreglering. Området fick då fastighetsbeteckningen 

Färjestaden 20:5. 

Nynas AB stannade kvar som hyresgäst vilket också var en förutsättning för finansie-

ringen av utbildningsverksamheten. Nynas AB svarade för drivmedelsleveranserna till 

Stena Line AB:s färjetrafik. 

Det fanns inga restriktioner gällande etablering på området förutom en detaljplan som 

visade att området närmast älven skulle användas för ett gångstråk.  

Ett samarbete inleddes med Stena Line AB, Chalmers och Utbildningsförvaltningen i 

Göteborgs Stad, där den gemensamma idén var att skapa ett centrum för utbildning 

inom de fyra områdena räddningstjänst, sjösäkerhet, transportsäkerhet samt 

undervattensteknik.  

2011 
Stena Oil tog över verksamheten från Nynas AB och ett hyresavtal upprättades med 

RSG för perioden 2011–2021. 

2013 
Länsstyrelsen initierade ett projekt för gemensamma riktvärden avseende förorenings-

situationen i Energihamnen. Det genomfördes en riskbedömning där Färjenäs ingick, 

men som inte inkluderade östra delen av fastigheten.  
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2014 
Stena Oil ansökte om verksamhetstillstånd för att få fortsätta bedriva oljehantering. 

Länsstyrelsen begärde in en statusrapport avseende föroreningssituationen på 

fastigheten samt en åtgärdsutredning kopplad till denna.  

Två bolag i Göteborg, Gryaab och Göteborgs Hamn, var intresserade av området. 

Göteborgs Hamn och Gryaab meddelade senare att man inte längre hade något intresse 

av Färjenäs. 

Tre av varandra oberoende värderingar indikerade ett värde på mellan 90 och 120 

miljoner kronor utan hänsyn taget till miljöskulden. 

2015 
I samtal med Fastighetskontoret framkom att Göteborgs Stad ansåg Färjenäs som 

strategiskt viktig för staden.  

2016 
Förbundsstyrelsen fattade beslut om att inleda en försäljningsprocess.  

Fastighetskontoret i Göteborgs Stad meddelade att fastigheten inte längre var 

strategiskt viktig för staden.  

Länsstyrelsen inledde en ansvarsutredning om hur ansvaret för miljöskulden ska 

fördelas och adresseras mellan Nynas AB och Stena Oil. 

2017 
Stena Oil informerade RSG om att undersökningar visat att lastnings- och lossnings-

piren var i stort behov av renovering till en uppskattad kostnad av 40–70 miljoner 

kronor. Stena Oil ville inte göra denna investering i en fastighet som företaget inte äger 

utan var intresserat av att köpa Färjenäs till ett pris som tar hänsyn till kostnader för 

renoveringar samt miljöskulden. För egen planering behövde Stena Oil snarast få 

besked om RSG ville sälja fastigheten. Vid en försäljning av Färjenäs till Stena Oil skulle 

RSG få fortsätta hyra befintliga ytor tills RSG hade en ny plats för utbildnings- och 

övningsverksamheten.  

Länsstyrelsens slutsats i ansvarsutredningen 2017 blev att Nynas AB och Stena Oil är 

solidariskt ansvariga för föroreningarna på Färjenäs och uppmanade parterna att 

komma in med en handlingsplan för genomförande av saneringsåtgärder.  

RSG efterfrågade via Fastighetskontoret ett besked från Göteborgs Stad, om huruvida 

Färjenäs anses som strategiskt viktig eller inte för staden. 

Samtalen med Fastighetskontoret om ny övningsplats (exempelvis på Säve) samt andra 
fastighetsfrågor fortsatte.  

Dialogen med Härryda kommun och Landvetter flygplats om eventuell placering av 

övningsplats i Härryda pågick under tiden.   

Nynas AB lämnade beskedet att skadeslöhetsklausulen, som innebär att Nynas AB inte 

ska stå för saneringskostnaderna på området för föroreningar som tillkommit före 

2003, enligt Nynas AB inte får överföras på en ny ägare vid eventuell försäljning av 

Färjenäs. RSG ska, enligt Nynas AB, även fortsättningsvis bära det ekonomiska ansvaret. 
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Förbundsstyrelsen fattade den 17 december 2017 beslut om att försäljning inte skulle 

genomföras på grund av osäkra ekonomiska konsekvenser om RSG avhänder sig 

förfogandet över marken och samtidigt ska bekosta saneringen. I stället skulle RSG 

utreda om Färjenäs kan användas för den utökade och utvecklade utbildnings- och 

övningsverksamhet som krävs för att tillgodose förbundets framtida behov.  

Stena Oil informerades om att Färjenäs inte ska försäljas utan att RSG har behov av att 

förfoga över hela fastigheten för att bedriva egen verksamhet. 

2018 och pågående 
En avsiktsförklaring har tecknats med Stena Oil om upphörande av hyresavtalet, 

tidpunkt för Stena Oils avflyttning från Färjenäs samt ekonomiska konsekvenser av 

detta. Föreliggande dokument avser att utgöra beslutsunderlag för förbundsstyrelse 

och förbundsfullmäktige inför tecknandet av ett avflyttningsavtal mellan Räddnings-

tjänstförbundet Storgöteborg och Stena Oil.  

4. Rättsläget 

4.1 RSG:s skadeslöshetsåtagande, ”skadeslöshetsklausulen” 
När RSG tecknade avtalet om att köpa fastigheten av Nynäs Refining AB 2003, åtog sig 

RSG att stå för saneringskostnaderna för nedsmutsning som skett under företagets 

ägande fram till RSG:s förvärv 2003. Det skrevs därför in ett skadeslöshetsåtagande i 

avtalet om fastighetsreglering mellan Nynäs Refining AB och RSG.  

Då RSG undersökte möjligheterna att försälja Färjenäs ställdes frågan till Nynas AB 

(tidigare Nynäs Refining AB) om företaget var villigt att skriva över skadeslöshets-

klausulen på en annan part än RSG. Av det skriftliga svaret från Nynas AB framgår att 

företaget avvisar möjligheten för RSG att flytta skadeslöshetsåtagandet från RSG till 

annan part.  

Konsekvenserna av detta svar är att om RSG avyttrar fastigheten är det ändå RSG som 

gentemot Nynas AB fortsätter att vara betalningsansvarig för framtida sanerings-

åtgärder, inte en eventuell ny köpare. En försäljning kan komma att väsentligt minska 

RSG:s möjligheter att påverka åtgärderna vid framtida sanering och därmed 

kostnaderna.  

4.2 Hyresavtalet med Stena Oil 
Stena Oil tog 2011 över verksamheten med oljehantering från Nynas AB.  

RSG och Stena Oil ingick i maj 2011 ett hyresavtal avseende hyresobjekt på delar av 

fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Samtidigt ingicks en överenskommelse om 

avstående från besittningsskydd vilket, på anmodan av Hyresnämnden, tidsbegrän-

sades till att gälla i fem år. Avståendet från besittningsskydd upphörde därmed att gälla 

2016 och Stena Oil har idag ett så kallat indirekt besittningsskydd. Hyresavtalet löper 

från den 1 oktober 2011 till och med den 1 oktober 2021, med en uppsägningstid om 

nio månader och förlängningsperioder om fem år. 

Enligt hyresavtalet har Stena Oil det fullständiga underhållsansvaret för allt rörande 

cisterner, rörledningar, ställverk och även den pir som används vid lastning och 

lossning av petroleumprodukter. Vid en avflyttning har Stena Oil som utgångspunkt 

även ansvaret för att återställa allt till ett skick motsvarande det vid hyrestidens början.  
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Då RSG nu vill använda hela ytan på Färjenäs för övningsverksamhet, innebär det att 

RSG måste säga upp hyresavtalet till upphörande och att Stena Oil måste flytta. 

Stena Oil har framfört att företaget har fortsatt behov av hyresobjektet och att det är 

svårt att hitta alternativ lokalisering. Stena Oil har också framfört att företaget som 

hyresgäst har indirekt besittningsskydd och att en uppsägning innebär att RSG ska 

ersätta Stena Oil för den skada som uppstår på grund av uppsägningen.  

RSG har framfört att det kan finnas besittningsbrytande skäl då förbundet för att 

bedriva övningsverksamhet måste ha tillgång till hela fastigheten. Det skulle i så fall 

kunna innebära att Stena Oil inte har rätt till ersättning. 

Parterna är överens om att inleda förhandling om att hitta en lösning för upplösning av 

hyresavtalet baserad på att RSG tar en på förhand beloppsbestämd del av kostnaden för 

Stena Oils avflyttning. Detta beror på svårigheten att bedöma vilken av parterna som 

har de tyngsta skälen till att nyttja fastigheten. 

Parterna avser att genom ett avtal komma överens om hyresavtalets upphörande och 

ekonomisk ersättning. 

4.3 Indirekt besittningsskydd – problembilden  
RSG har rådgjort med MAQS Advokatbyrå om problembilden runt det indirekta 

besittningsskyddet och nedan redovisas advokaternas slutsatser. 

Förutsatt att parterna kan nå en rimlig uppgörelse ekonomiskt och tidsmässigt, är en 

överenskommelse om avflyttning att föredra. Osäkerhetsmomenten vid en uppsägning 

utan sådan överenskommelse är betydande. Att pröva skadeståndsskyldigheten vid 

domstol kommer i sig att dra resurser och tid. 

Om RSG säger upp Stena Oil för avflyttning till avtalstidens utgång kommer RSG vid den 

tidpunkten inte att veta vilka konsekvenser en sådan uppsägning får när det gäller 

ersättningsskyldighet (skadestånd) gentemot Stena Oil. Även den slutliga avflyttnings-

dagen kan vara svår att säkert fastställa, om Stena Oil begär uppskov med flytten. Detta 

kan negativt påverka RSG:s möjligheter att planera för den framtida verksamheten på 

Färjenäs. Stena Oil har så kallat indirekt besittningsskydd till hyresobjektet, 

innebärande att Stena Oil har rätt till skadestånd om inte RSG kan åberopa ett 

besittningsbrytande skäl vid en uppsägning. 

Omständigheten att RSG vill använda området för egen verksamhet skulle kunna vara 

ett besittningsbrytande skäl. Detta ska i så fall prövas vid domstol om Stena Oil begär 

skadestånd. Domstolen måste göra en intresseavvägning där RSG:s intresse av att få 
hyresförhållandet upplöst måste överväga Stena Oils intresse av att få stanna kvar. Det 

är svårt att på förhand veta om RSG med framgång skulle kunna hävda att man har en 

besittningsbrytande grund och därmed svårt att med säkerhet bedöma vad en sådan 

prövning skulle resultera i. Det finns en reell risk att rätten finner att RSG inte har 

besittningsbrytande skäl. I så fall ska RSG ersätta Stena Oil för den skada som 

uppsägningen orsakar.  

Det skulle dock vid en rättslig prövning kunna visa sig att förbundet har möjlighet att 

bryta besittningsskyddet utan krav på ekonomisk kompensation från Stena Oil.  

Om Stena Oil vid en rättslig prövning skulle befinnas ha rätt till skadestånd innebär 

detta att Stena Oil har rätt till ersättning baserad på flyttkostnader, värdeminskning 
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och värdet av genomförda ändringsarbeten. Stena Oil kan också ha rätt till ersättning 

för skada på grund av hinder eller intrång i den verksamhet som företaget bedrivit på 

Färjenäs. Ersättningen ska då motsvara skillnaden mellan det ekonomiska utbytet vid 

fortsatt förhyrning jämfört med om rörelsen flyttas till annan lokal eller att rörelsen 

läggs ner. Skadeståndet beräknas i normala fall enligt den så kallade avkastnings-

värdemetoden, som innebär att värdet på Stena Oils framtida vinstkapacitet beräknas. 

Med bolagets ”värde” menas summan av alla framtida årsvinster vid fortsatt drift av 

bolaget omräknat till nuvärde. Eftersom det saknas möjlighet att förutspå alla framtida 

årsvinster, brukar vanligtvis hyresgästens årsvinster under de senaste tre till fem åren 

ligga till grund för det belopp som kan anses motsvara den förlorade vinsten i företaget. 

Domstol har i senare rättspraxis dömt ut osedvanligt höga skadeståndsbelopp vid 

situationer då en hyresvärd inte har lyckats att åberopa ett besittningsbrytande skäl.  

Det finns också möjlighet för Stena Oil att begära uppskov med avflyttningen. 

4.4 Avsiktsförklaring och ersättning till Stena Oil 
Stena Oil och RSG har undertecknat en avsiktsförklaring där ersättningsbeloppet som 

RSG ska erlägga vid Stena Oils avflyttning från Färjenäs framgår. Uppgörelsen enligt 

avsiktsförklaringen innebär att RSG och Stena Oil delar på riskerna, då utgången av en 

rättslig prövning är mycket osäker. 

Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande utan är en ömsesidig viljeinriktning som 

ska leda till att ett avtal kan tecknas.  

4.5 Sekretess  
Myndigheter kan likväl som privata rättssubjekt bedriva verksamhet och inneha 

uppgifter av affärsinriktad eller annan verksamhetskritisk karaktär.  

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad huvudprincip enligt Tryckfrihets-

förordningen (1949:105), den gäller dock inte utan begränsningar. De begränsningar 

som finns är bestämmelser om sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400), (OSL) som bryter handlingsoffentligheten.  

I 31 kap. 16 § (OSL) finns en bestämmelse om sekretess till skydd för enskilds affärs- 

och driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider 

skada om uppgifter röjs. Bestämmelsen tar sikte på att förhindra att offentlighets-

principen missbrukas i syfte att inskaffa konkurrensdrivande fördelar om en 

konkurrent. För att inte urholka den grundlagsskyddade handlingsoffentligheten 

uppställs dock ett högt krav för att få omfattas av sekretess enligt bestämmelsen genom 

ett så kallat kvalificerat rakt rekvisit. Det innebär att offentlighet presumeras såvida 

skada inte kan särskilt påvisas. Detta medför att någon generell sekretess inte 

föreligger enligt lag och kan heller inte avtalas mellan parterna med bindande verkan 

gentemot handlingsoffentligheten. Sekretess prövas i varje enskilt fall.   

I dialogen mellan RSG och Stena Oil, vilken bland annat har resulterat i den 

förhandlingslösning som nu diskuteras mellan parterna beträffande upplösning av 

hyresförhållandet, ingår en del information och dokumentation som skulle kunna 

innebära skada för endera av parterna om uppgifterna röjs. Exempelvis har Stena Oil 

uttryckt att ett röjande av de ekonomiska värderingarna och underlagen i förhandlings-

lösningen potentiellt skulle röja bolagets affärs- och driftsförhållanden och därigenom 
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skada bolaget ekonomiskt om det kom till konkurrenters kännedom. Motsvarande 

bestämmelser om sekretess till skydd för RSG:s verksamhetskritiska uppgifter finns i 

19 kap OSL.  

Utöver lagstadgad sekretess enligt bestämmelser i OSL finns även möjlighet till avtalad 

sekretess mellan parterna. Det förslag till överenskommelse som är framtaget mellan 

parterna innehåller just en sådan avtalad sekretess. Till skillnad från lagstadgad 

sekretess följer avtalad sekretess inte med vid utlämnande av handlingar till andra 

myndigheter eller privata aktörer såvida mottagaren inte särskilt undertecknar 

sekretessförbindelse likt den som finns mellan parterna vid mottagandet. Avtalad 

sekretess utgör därmed endast ramen för den information som får lämnas av 

respektive parts medarbetare, ledning och politiskt förtroendevalda utan att begå 

avtalsbrott och riskera skadestånd.  

Även efter en anställnings upphörande kan myndighetsanställda omfattas av 

tystnadsplikt enligt Lag (2018:558) om företagshemligheter.  

I sammanhang där regler om handlingsoffentlighet och sekretess för kommunala bolag 

och myndigheter behandlas är även den grundlagsskyddade meddelarfriheten, enligt   

1 kap 1 § 3 stycket Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF), och 1 kap 2 § Yttrande-

frihetsgrundlagen (1991:1469), viktig att belysa. Meddelarfriheten ger varje svensk 

medborgare rätt att utan straff- eller skadeståndsansvar lämna meddelanden för 

offentliggörande såväl anonymt som öppet. Rätten gäller i betydande utsträckning även 

sådant som i andra sammanhang omfattas av tystnadsplikt. Meddelarfriheten 

begränsas i sin tur av bestämmelser i 7 kap 3 § TF, så kallade meddelarbrott, vid 

exempelvis oriktigt utlämnande av allmän handling eller allvarliga brott mot rikets 

säkerhet genom högförräderi, spionage med mera.  

Att lämna ut en allmän handling som omfattas av sekretess enligt OSL omfattas således 

inte av meddelarfriheten, utan utgör ett brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3 § 

Brottsbalk (1962:700) med böter och fängelse i straffskalan.  

4.6 Miljöansvaret 
Fastigheten är förorenad på grund av pågående oljehantering sedan snart hundra år 

tillbaka. Det primära ansvaret för föroreningarna ligger på verksamhetsutövarna, 

Nynas AB respektive Stena Oil. RSG tog, genom en skadeslöshetsklausul i avtalet med 

Nynas AB, på sig det ekonomiska ansvaret gentemot Nynas AB för perioden fram till 

och med RSG:s förvärv av fastigheten 2003. I samband med förvärvet avsatte RSG 

7 miljoner kronor för framtida saneringskostnader då miljöskulden vid förvärvsdatum 

uppskattades till mellan 7 och 20 miljoner kronor. 

Stena Oil tog 2011 över verksamheten från Nynas AB. En utredning gällande miljösitua-

tionen genomfördes då gemensamt av RSG, Stena Oil och Nynas AB. Utredningen visade 

på kontaminering av markområdet väster om bron med en uppskattad sanerings-

kostnad på upp till 50 miljoner kronor beroende på omfattningen av saneringen. 

Tekniska utredningar rörande standarden på anläggningen visade på brister i såväl 

underhåll som av hantering av oljeprodukter. 

Det är i första hand verksamhetsutövarna, inte RSG, som gentemot det allmänna 

(tillsynsmyndigheten länsstyrelsen) ansvarar för miljöskulden på Färjenäs och 
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kommande krav på saneringsåtgärder. Ansvaret för kontamineringen på grund av 

oljehantering fördelas enligt följande: 

Nynas AB   från att oljehanteringen började på Färjenäs och fram till 2003  

Nynas AB  2003–2011 

Stena Oil  2011– så länge verksamheten pågår 

Genom skadeslöshetsklausulen i avtalet mellan Nynas AB och RSG, har RSG gentemot 

Nynas AB tagit på sig det ekonomiska ansvaret för kontaminering som skett fram till 

2003. 

Länsstyrelsens slutsats i utkastet till ansvarsutredningen 2017 var att Nynas AB och 

Stena Oil är solidariskt ansvariga för föroreningarna på Färjenäs och uppmanade 

parterna att komma in med en handlingsplan för hur saneringsåtgärder kommer att 

genomföras. RSG, Nynas AB och Stena Oil svarade gemensamt på ansvarsutredningen 

och påtalade att ingen komplett riskbedömning är gjord på området varför det är svårt 

att föreslå åtgärder. Länsstyrelsen har inget att invända mot att det utförs en risk-

bedömning på hela området utan uppdrar åt parterna att genomföra riskbedömningen. 

Arbetet med såväl ansvarsutredningen som riskbedömningen pågår.  

Energihamnsprojektet 
Olja har hanterats i över hundra år i Energihamnen Göteborg och föroreningar har 

upptäckts på flera platser inom området. Länsstyrelsen genomförde 2012–2014 ett 

projekt tillsammans med företagen i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB, miljökonsult-

företaget SWECO VIAK AB och miljöförvaltningen i Göteborgs Stad då riktlinjer för 

markarbeten, hantering av förorenade massor och nya riktvärden för förorenad mark 

togs fram. 

Riktlinjerna ska bidra till en bättre miljö samt underlätta för företag och tillsyns-

myndigheter genom en enklare ärendehantering. De beskriver vad man bör tänka på 

vid mark- och saneringsarbeten, vad som gäller vid avveckling av verksamhet och vid 

påträffande av föroreningar. Framför allt beskriver riktlinjerna när och hur tillsyns-

myndigheten ska kontaktas vid dessa ärenden.  

De nya riktvärdena är anpassade efter förutsättningarna i området. De innebär att man 

utan risker för människors hälsa eller miljö kan acceptera att högre halter av vissa 

föroreningar lämnas kvar vid saneringsåtgärder, jämfört med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden som tidigare använts. Sett ur ett helhetsperspektiv är detta, enligt 

länsstyrelsen, bättre för miljön än till exempel schaktsanering, eftersom mindre mängd 

massor måste transporteras till deponi.   

Samtliga verksamheter inom området har av länsstyrelsen klassificerats enligt en 

metodik för inventering, MIFO, och åsatts riskklass 1, vilket innebär den högsta 

riskklassen för förorenade områden.  

Miljöutredningar 

Under åren har ett flertal miljöutredningar avseende Färjenäs genomförts på grund av 

myndighetskrav, byggarbeten eller förändring av avtal. Inledningsvis fick Tyréns AB 

och SWECO VIAK AB uppdragen, men sedan överenskommelsen 2011 mellan RSG, 

Stena Oil och Nynas AB om att dela på utredningskostnaderna, har Golder Associates 

AB anlitats för miljöutredningarna på området.  
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Länsstyrelsen har meddelat att Stena Oil och Nynas AB solidariskt ska dela på ansvaret 

för föroreningssituationen på Färjenäs. Länsstyrelsen har med anledning av detta 

begärt en platsspecifik riskbedömning för att kunna ta ställning till vilka sanerings-

åtgärder som är motiverade. Golder Associates AB fick uppdraget av Stena Oil, Nynas 

AB och RSG att genomföra en riskbedömning i början av 2018 och den föreligger för 

närvarande i utkastform. Rapporten baseras på följande tidigare genomförda 

miljöutredningar: 

• Nynas Depå, Dalanäs. Miljöteknisk markundersökning. Göteborg 2002-12-30, 

SWECO VIAK AB. 

• Utbildningsanläggning i Färjenäs: Miljögeoteknisk markundersökning. 

Göteborg 2005-05-04, Tyréns AB. 

• Depå Dalanäs, miljöteknisk undersökning fas II. Göteborg 2011-11-10,  

Golder Associates AB. 

• Luftmätning av inomhusluften i verksamhetslokaler, Räddningstjänsten 

Storgöteborg, Färjenäs utbildningsanläggning. Göteborg 2012-02-28,  

Golder Associates AB. 

Riskbedömningen omfattar de föroreningar som uppmätts i förhöjda halter inom det 

undersökta området och som kan kopplas till oljedepåverksamheten. 

Området används idag för industriell verksamhet. Ett framtida scenario där området 

används för annan typ av industriverksamhet har inkluderats i tidigare utredningar. 

Vidare har det gjorts en översiktlig bedömning av hur riskbilden kan komma att 

förändras i ett långsiktigt perspektiv, till exempel som följd av klimatförändringar. 

Området är idag klassificerat som ett riskobjekt av länsstyrelsen och ytterligare 

utredningar lär genomföras även längre fram. Naturvårdverket kan komma med nya 

riktvärden och förbundets önskemål om att etablera verksamhet på Färjenäs kommer 

förmodligen att innebära krav på nya utredningar. 

Genom att fortsätta äga Färjenäs får RSG sannolikt större möjligheter att påverka med 

vilka åtgärder och på vilket sätt saneringen genomförs. Markanvändningen påverkar 

vilka krav som ställs på markmiljön i området. Naturvårdsverkets generella riktvärden 

har tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) 

och mindre känslig markanvändning (MKM). Förhållandet att RSG ska fortsätta med 

verksamhet på Färjenäs kan medföra att saneringskravet ställs i nivå med det som 

gäller för smutsig industrimark även i fortsättningen. Att sanera enligt de högre kraven 

i Naturvårdsverkets rapport 5976, (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning 

och vägledning, september 2009), vilket länsstyrelsen kan komma att begära, skulle 

innebära omfattande saneringsåtgärder och därtill höga kostnader. 

5. Övningsverksamheten vid RSG 
Räddningstjänstens grunduppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), medför 

att förväntad förmåga att klara uppdrag och händelser av skilda slag måste upprätt-

hållas genom regelbundet återkommande övningar och utbildningar inom det egna 

fackområdet. Förändrad samhälls- och infrastruktur, såsom höga komplexa byggnader 

och tunnlar, kräver att ytterligare utbildningsmoment införs då räddningstjänsten 

tillägnar sig nya förmågor, samtidigt som alla nuvarande förmågor ska upprätthållas. 

Hot, våld, masskadesituationer och pågående dödligt våld är tyvärr numera händelser 
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som också kräver övning, ibland i samverkan med ambulans och polis eller tillsammans 

med andra räddningstjänster. Utvecklingen av teknik för energilagring och solenergi 

utgör ytterligare nya kunskapsområden. Tekniken medför risker vid räddningsinsatser 

och måste övas. 

Utbildnings- och övningsverksamheten bygger på noggrann framförhållning och 
planering för att samtliga arbetslag och brandmän inom heltids- och RiB- 
(Räddningstjänstpersonal i Beredskap) verksamheterna ska hinna med att genomgå 
alla nödvändiga årliga övningsmoment. Genomförda övningar utgör förutsättningen för 
att RSG som arbetsgivare ska kunna erbjuda en så säker arbetsmiljö som möjligt. 
Antalet årliga övningar avseende rökdykning och arbete med motorkedjesåg regleras 
även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förutom dessa finns även ett stort antal 
övningar som genomförs för att upprätthålla enheternas förmåga enligt Handlings-
programmet 2016–2019, arbetsmiljölagstiftningen och lokala instruktioner. Övningar 
kan omfatta till exempel vattenlivräddning, trafikolycka, kemolycka, övning på hög 
höjd, brandbekämpning, omhändertagande av skadade personer eller ledning och 
strategier på olycksplatser. Merparten av övningarna kräver tillgång till anpassade 
övningsanläggningar med fordon, utrustning och materiel.  

Övningsverksamheten måste även förändras som en följd av ökad miljöhänsyn. 

Tidigare användes släckmedel vid övning som idag är förbjudna. Att öva genom att elda 

petroleumprodukter är inte längre aktuellt och inte heller att öva genom att bränna ner 

hus i stället för att riva dessa. Miljöaspekterna ska också beaktas vid nybyggnation av 

övningslokaliteter där rökgasrening installeras. Övning kan ske genom eldning med 

biogas som inte medför nedsmutsning av marken genom förorenat släckvatten. 

Förutom miljöaspekterna måste en ny övnings- och utbildningsplats kunna nyttjas på 

ett flexibelt och arbetsmiljömässigt säkert sätt. Kapaciteten inom befintliga övnings-

anläggningar utnyttjas redan maximalt idag. 

Det är en fördel med central placering av övningsanläggningen inom förbundet med 

tanke på tillgänglighet och transporttider. Om en anläggning placeras alltför långt bort 

kan det till och med krävas arrangemang med logi. 

5.1 RSG:s nuvarande övningsplatser  
Färjenäs 
Färjenäs förvärvades 2003. Det fanns vid förvärvsdatum ett kontor och vissa andra 

byggnader på fastigheten. Ett specialbyggt rökövningshus med vagnhall invigdes 2006. 

Modulhus med utbildningslokaler och omklädning samt förrådsbyggnader har också 

uppförts. Egen kaj och närhet till vatten är en betydelsefull tillgång för övningsverk-

samheten. 

Karholmen 
Karholmens övningsfält på Torslanda har nyttjats för övningsverksamhet under många 

år, långt innan förbundsbildningen av RSG, och marken har med tiden blivit kraftigt 

kontaminerad. En del åtgärder har vidtagits för att förbättra föroreningssituationen 

och det pågår en utredning initierad av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Så kallad 

PFOS (PFAS, perfluorerade ämnen) och andra kemikalier har konstaterats i marken och 

kommer att behöva åtgärdas då spridning riskerar att ske till omkringliggande 

markområden. I närheten av Karholmen ligger Torsviken, som är ett skyddat så kallat 

Natura 2000-område.  
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Frågan om finansiering av framtida miljöåtgärder på Karholmen är inte utredd. 

Nedsmutsningen av området påbörjades när räddningstjänsten utgjorde en 

nämnd/förvaltning inom Göteborgs Stad.  

RSG bedrev tidigare på Karholmen utbildning riktad till övervägande del mot externa 

organisationer och företag. Den externa utbildningen är idag inriktad mot 

medlemskommunernas anställda och ges istället delvis på plats i kommunerna. 

Kapaciteten på Karholmen används därför nu i högre grad vid RSG:s heltids- och RiB-

anställdas övningsverksamhet för genomförande av lagstadgade och andra övningar. 

Inom ramen för projekten ”En renare arbetsplats” och ”En arbetsplats för alla”, rustas 

delar av Karholmen upp. Åtgärderna omfattar markplanering för ett containersystem 

samt ombyggnad av befintliga byggnader. Containersystemet är flyttbart.  

Redan när Färjenäs förvärvades var avsikten att avveckla Karholmen. För att en 

avveckling ska kunna ske måste behovet av övningsplats tillgodoses på annat sätt. 

Lerum 
I Lerums kommun ligger en övningsplats som även använts vid brandskydds-

utbildningar av bland andra kommunanställda. RSG arrenderar marken av kommunen 

och har inhägnat området, vilket var ett krav för att kunna få bygglov. Där finns några 

byggnader men ytterligare åtgärder krävs för att göra anläggningen fullt användbar.  

Lerums övningsfält utgör en ännu inte helt utnyttjad, men välbehövlig resurs för att 

upprätthålla behoven av övning för heltids- och RiB-anställd personal. Att ha tillgång 

till ytterligare ett övningsfält skulle också förbättra övningssituationen vid en 

avveckling av Karholmen och utveckling av Färjenäsområdet.  

Marken inom Lerums övningsfält innehåller PFOS efter skumanvändning som ägt rum 

innan Lerums kommun anslöts till förbundet. 

Återlämnad övningsplats i Öjersjö, Partille kommun 
Tidigare användes ett stycke mark för lokala övningsändamål i Öjersjö. RSG upphörde 

med verksamheten där 2015. 

Återlämnad övningsplats i Flabäck, Mölndals kommun 
Övningsplatsen i Flabäck var särskilt uppbyggd för övning av ras och tunga räddnings-
insatser, med hjälp av betong och stenblock. RSG har efter sanering 2016 lämnat 

Flabäck och flyttat övningsmaterielen till Lerum. Det finns ett stort behov av att 

återigen bygga upp motsvarande övningsmöjligheter för tung räddning.  

Övningscontainrar och lokala övningsmöjligheter 
Det finns i dagsläget endast tre anläggningar där det kan genomföras varma rökdyk-

ningsövningar; Färjenäs, Karholmen och Gårda brandstation och det finns bara en 

tillgänglig övertändningscontainer.  

Totalt ska samtliga cirka 540 heltids- och RiB-anställda brandmän årligen genomföra 

två varma rökdykningsövningar samt två kalla rökdykningsövningar, vilka görs utan 

tillskott av värme. 

Det finns ett antal containrar inredda och utrustade för olika övningsteman och som 

kan fraktas runt mellan stationerna, till exempel för övning med motorsåg.  Vissa 
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containrar är gamla, rostiga och slitna och måste av arbetsmiljöskäl bytas ut eller 

skrotas.  

På brandstationerna Kortedala och Angered finns även enklare fasta övningsmoduler 

uppbyggda med hjälp av containersystem. Även dessa är i stort behov av underhåll. 

5.2 Alternativa platser för ny övningsanläggning 
Förbundet har fört samtal med Göteborgs Stad Fastighetskontoret om alternativa 

platser, bland annat i Säve. Fastighetskontoret förmedlar enbart mark och åtar sig inte 

att bygga en anläggning som sedan ska hyras ut till RSG. 

Medlemskommunerna är införstådda med att förbundet är i behov av mark för en 

övningsanläggning. Mark invid Landvetter i Härryda Kommun har diskuterats och där 

även Landvetter flygplats visat intresse av samarbete.  

 

 

  Bild: Kristoffer Wahter RSG 

5.3 Utbildnings- och övningsverksamhet på ny övningsanläggning  
Ovanstående bild är en översiktlig illustration av ett antal av de förmågor förbundet 

avser att besitta för att klara att hantera nuvarande och framtida riskbilder. RSG:s 

personal måste utbildas och regelbundet öva inför förväntade händelser och olyckor. 

En ny övningsanläggning eller en utbyggnad av verksamheten på Färjenäs ska 

inkludera övningsmöjligheter inom dessa förmågeområden.  

Samverkan med andra räddningstjänster inom ramen för gränslös räddningstjänst och 

organisationer som polis, ambulans och kommuner utgör en naturlig del av den 
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framtida övningsverksamheten. Andra framtida samverkansparter kan vara MSB, 

Kustbevakningen och länsstyrelsen. Inom samhällets krisberedskap och höjda 

beredskap kan samverkan även avse Försvarsmakten och Civilförsvaret samt 

allmänheten. 

Förbundets övningsverksamhet bör utvecklas i takt med de rön som framkommer av 

nationell och internationell forskning och utveckling inom räddningstjänstområdet. 

6. Ekonomi 

6.1 Den nuvarande ekonomiska bilden av Färjenäs 
Köpeskilling och taxeringsvärde vid förvärvet 2003 
Köpeskillingen till Nynäs Refining AB den 1 juli 2003 uppgick till sammanlagt 50 
miljoner kronor. Taxeringsvärdet för mark och byggnader var satt till 30 miljoner 

kronor. 

Avsättningar för sanering och utförda miljöåtgärder 
Enligt den miljötekniska utredning som genomfördes av SWEKO VIAK AB 2002, skulle 

kostnaden för sanering av den förorenade industrimarken uppgå till mellan 7 och 20 

miljoner kronor. I samband med årsbokslutet 2003 gjordes en avsättning för framtida 

miljöåtgärder med 7 miljoner kronor. Det lägre beloppet valdes därför att det inte 

förväntades bli aktuellt att sanera mark som inte skulle bebyggas.  

Golder Associates AB tog 2011 fram kostnadsberäkningar för sanering av hela området. 

Kostnaderna skulle då uppgå till sammanlagt högst 61,5 miljoner kronor. Kostnaden 

inkluderade, bland andra åtgärder, så kallad skimming av olja i fri fas på grundvatten-

ytan, en åtgärd som förväntades pågå under fem till sju år.  

I samband med bokslutet 2012 avsattes därför ytterligare 10 miljoner kronor för 

skimming, men den saneringsinsatsen påbörjades inte.  

Ett antal meter av kajkanten har förstärkts för att föroreningar inte ska rinna ut i älven 

från området. Kostnaden för kajförstärkningen uppgick till 10 miljoner kronor och stod 

klar 2017.  

Av den totala avsättningen på 17 (7 plus 10) miljoner kronor för miljöåtgärder återstod 

5,8 miljoner kronor vid bokslutet för 2017, efter att bland annat kajkanten förstärkts 

och ytterligare smärre miljöåtgärder vidtagits.  

Värden i anläggningsregistret den 31 december 2017 i miljoner kronor 

Mark (skrivs ej av) 51,6 

Byggnader 47,5 

Summa anskaffningsvärde 99,1 

Ackumulerade avskrivningar -18,1 

Återstående värde 81,0 
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Investeringar i fastigheten genomförda av förbundet  
Genomförda investeringar i fastigheten, till exempel rökövningshuset, lektions-

utrymmen och förbättringar på Stenvillan återfinns bland förbundets tillgångar. 

Tillgångarnas värde uppgick till 81 miljoner kronor i bokslutet för 2017. Vid en 

försäljning av Färjenäs skulle RSG i försäljningskalkylen behöva räkna med ersättning 

för tillgångarna och sälja dessa antingen med vinst eller förlust.   

Investeringar i fastigheten genomförda av Stena Oil  
De investeringar som Stena Oil har gjort på Färjenäs, exempelvis i form av den 

modulbyggnad som används som kontor vid lastning/lossning, tillfaller RSG vid 

hyrestidens slut. 

Hyresintäkt 
RSG har en årlig hyresintäkt på 3,4 miljoner kronor från Stena Oil. Därutöver åligger 

det Stena Oil att underhålla den del av anläggningen Stena Oil nyttjar. Hyresintäkten 

förloras oavsett om Färjenäs avyttras eller hyresavtalet upphör. 

6.2 Kostnad för en ny anläggning respektive utbyggnad av Färjenäs 
I den mycket förenklade beräkningen nedan i texten, görs en jämförelse mellan 

anskaffning av ny mark tillsammans med uppförande av byggnation på en ny 

övningsanläggning och en fortsatt utbyggnad av Färjenäs. Kostnaden för sanering av 

förorenad mark på Färjenäs tillkommer för förbundet oavsett vilket av alternativen 

som väljs. Då marken och ett antal byggnader redan finansieras inom förbundets 

befintliga budgetram är det troligtvis mer ekonomiskt förmånligt att behålla Färjenäs 

än att anskaffa ny mark och bygga upp allt från grunden. Redan gjorda investeringar 

ska i möjligaste mån tas tillvara.  

I samband med förstudien inför ny utbildnings- och övningsanläggning 2014, uppskat-

tades kostnaderna för att anskaffa mark och bygga en anläggning till cirka 350 miljoner 

kronor, varav kostnaden för marken förmodades uppgå till 50 miljoner kronor och 

byggnationerna till 300 miljoner kronor.  

Om driftkostnaden beräknas uppgå till 5 miljoner kronor per år blir den totala årliga 

kostnaden 21 miljoner kronor, inklusive avskrivningar och 2 % kalkylränta.  

Alternativet att behålla Färjenäs och investera ett lägre belopp, här uppskattat till 200 

miljoner kronor för byggnationerna, skulle med motsvarande antaganden om drift, 

avskrivningar och ränta medföra en årlig kostnad på 15 miljoner kronor.   

Den lägre kostnad som uppkommer om Färjenäs behålls beror enligt ovanstående 

beräkning alltså uteslutande på lägre räntekostnader och avskrivningar. Kostnaderna 

för sanering av nedsmutsad mark på Färjenäs tillkommer oavsett alternativ.  

Uppskattningen används här för att visa på storleksordningen på kostnaderna. Det är 

dock rimlig att utgå från att kostnadsläget avseende byggnationer har ökat sedan 2014 

och nya kalkyler kommer att tas fram i nästa steg.  

Nyttjande av förbundets egna kapital 
Förbundet har ett eget kapital motsvarande 115 miljoner kronor. Medlemskom-

munernas inställning är, efter att företrädarna delgivits information om läget 

beträffande Färjenäs vid ett flertal tillfällen, att det egna kapitalet får nyttjas för 
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kostnader som uppstår i samband med sanering och andra åtgärder avseende Färjenäs 

och att det för närvarande inte är aktuellt med någon form av ägartillskott.  

7. Möjligheter, risker och slutsats 
I de föregående avsnitten redogörs för historiken fram till idag avseende fastigheten 

Färjenäs, behovet av en (ny) övningsanläggning, miljöåtaganden och ekonomiska 

förutsättningar. Utifrån dessa sammanfattas nedan möjligheter och risker med att 

avyttra respektive behålla Färjenäs.  

7.1 Förutsättningar 
Förbundet förutsätts agera på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Kommunallagens 

krav på god ekonomisk hushållning. I ansvaret ingår att undvika att överlämna en 

komplex fråga av denna art till framtida beslutsfattare.  

Följande förutsättningar får för närvarande anses vara givna inför nedanstående 

redogörelse över möjligheter och risker: 

• När nuvarande verksamhet med oljehantering upphör måste sanering påbörjas.  

• Skadeslöshetsklausulen ligger kvar hos RSG och får enligt Nynas AB inte 

överlåtas på annan part. 

• Ansvaret för saneringskostnaden kvarstår för RSG oavsett alternativen. 

• Ansvarsfördelningen mellan Nynas AB och Stena Oil är ännu inte fastställd. Det 

innebär att RSG:s andel av betalningsansvaret, som omfattar sanering av 

nedsmutsning före 2003, inte kan uppskattas.  

• RSG kommer att äga fastigheten inklusive övningsanläggningen även i 

fortsättningen. 

• Övningsanläggningen Karholmen avvecklas. 

• Vid avyttring av fastigheten Färjenäs får färjenäsområdet användas av RSG 

under den tid det tar att bygga upp ett nytt övningsområde. 

• Det kan uppstå logistiska problem att hålla parallella övningsanläggningar 

igång för att upprätthålla nödvändig övningskapacitet under en följd av år.   

• Skissen på följande sida visar att de lokaler och ytor för övning som en 

utbildnings- och övningsanläggning för RSG sannolikt behöver innehålla, ryms 

inom området. Skissen utgår från en obebyggd markyta. 
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Bild: Kristoffer Wahter RSG 
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7.2 Avyttra Färjenäs 
Möjligheter 
En ny anläggning byggs upp från grunden och kan anpassas optimalt efter utbildnings- 

och övningsbehoven.  

Risker 
Om redan föreslagna markområden i Säve respektive i Landvetter förkastas måste nya 

områden anvisas och det kan ta tid att etablera denna typ av störande verksamhet.  

Det tar flera år att projektera och bygga upp en ny anläggning, vilket innebär att det 

dröjer åtskilliga år innan RSG har en ny ändamålsenlig utbildnings- och övnings-

anläggning.   

En nybyggd anläggning blir troligen mer kostsam, särskilt med avseende på ränta och 

avskrivningar, än att utveckla Färjenäs. Det förutsätter att befintliga byggnader på 

Färjenäs kan användas efter sanering av området.  

Förbundet förfogar efter försäljning inte längre över fastigheten som ska saneras. Det 

kan medföra förlorade eller begränsade påverkansmöjligheter vid val av sanerings-

metoder och därpå följande kostnader, som RSG sedan ska stå för.  

7.3 Avsluta hyresförhållandet och behålla Färjenäs 
Möjligheter 
RSG förfogar redan över en troligen tillräckligt stor markyta när cisternerna och 

oljetekniken tas bort. 

RSG behåller rådigheten över området vid sanering och kan i högre grad planera för 

saneringen. Det kan innebära ekonomiska fördelar. 

Om länsstyrelsen i samråd med RSG bedömer att marken i RSG:s regi även fortsätt-

ningsvis är industrimark, kan eventuellt omfattningen av saneringsinsatserna 

anpassas.  

Redan gjorda investeringar i byggnader kan utnyttjas, vilket är ekonomiskt 

fördelaktigt. Det innebär att en något mindre omfattande ny- och ombyggnation krävs 

vid utveckling av området.  

Placeringen vid vatten ger övningsmässiga fördelar och möjlighet att öva exempelvis 

vattenlivräddning. På Färjenäs finns tillgång till kajplatser för RSG:s egna båtar samt 

omedelbar närhet till farleden och Göteborgs Hamn.  

Planeringen av att utveckla utbildnings- och övningsanläggning kan påbörjas i närtid.  

Området blir kvar i kommunal ägo vilket kan vara strategiskt fördelaktigt inför 

Göteborgs Stads framtida utveckling. Markens framtida värde kommer sannolikt att 

öka. 

  

Page 288 of 451



Beslutsunderlag: Färjenäs – upphörande av hyresavtal 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  24(25) 

 

 

Risker 
Markytan är begränsad, även om den uppskattas vara tillräckligt stor. Det finns för 

närvarande inga expansionsmöjligheter i anslutning till Färjenäs. Vid behov av 

expansion måste RSG få tillgång till markområden på annan plats.  

Det kommer att ta ett antal år innan RSG helt förfogar över fastigheten.  

Slutlig sanering kanske inte kan ske förrän cisterner och ledningar är borttagna.  

Färjenäs placering i oljehamnen innebär att återkontaminering av marken kan ske även 

från grannfastigheter. Det kan komma att begränsa RSG:s tillgång till övningsområdet 

och leda till förseningar.  

Det kan uppstå underhålls- eller rivningskostnader avseende piren. 

Om sanering av hela ytan görs, är det svårt och kan vara kostnadsdrivande att bedriva 

verksamhet samtidigt, beroende på att området då måste delas av och saneras i 

etapper.  

7.4 Slutsats 
Om RSG skulle välja att säga upp hyresavtalet kan Stena Oil hävda det indirekta 

besittningsskyddet som berättigar Stena Oil till skadestånd för de kostnader som en 

avflyttning innebär för verksamheten i företaget. Om RSG å sin sida med framgång 

skulle kunna hävda besittningsbrytande skäl, på grund av att RSG ska bedriva egen 

verksamhet på hela Färjenäs, skulle i så fall behöva avgöras i allmän domstol. En 

domstolsprövning av det indirekta besittningsskyddet skulle dra resurser och tid. Båda 

parter ser istället fördelar med en överenskommelse om ersättningens storlek och 

tiden och formerna för avflyttningen. En domstolsprocess kan bli både lång, kostsam 

och med oviss utgång. 

Trots de nackdelar som det innebär att behöva avsluta hyresförhållandet med Stena Oil 

överväger fördelarna med att kvarstanna på Färjenäs framför alternativet att sälja 

Färjenäs och etablera en ny utbildnings- och övningsplats någon annanstans. Den 

främsta orsaken är att ansvaret för saneringskostnaderna kvarstår hos förbundet även 

efter en försäljning. Då förbundet förutsätts agera på ett ansvarsfullt sätt bör det vara 

en bättre ordning att skaffa största möjliga inflytande över saneringsfrågan nu istället 

för att lämna över ärendet och dess konsekvenser till nästa generation. Färjenäs kan 

dessutom utgöra ett framtida strategiskt markområde som bör finnas kvar i kommunal 

ägo. 

Det är även en stor fördel att förbundet kan påverka saneringsprocessen, genomföra 

saneringen och därefter vara i besittning av användbar mark som kan disponeras för 

den utbildnings- och övningsverksamhet RSG måste kunna bedriva. En utökning av 

verksamheten på en fastighet som RSG redan äger blir troligen mer ekonomiskt 

fördelaktig jämfört med att bygga helt nytt. Färjenäs geografiska placering är bra, 

liksom läget vid vattnet. Den disponibla markytan efter att Stena Oil har lämnat 

området blir sannolikt fullt tillräcklig för en utbildnings- och övningsanläggning. Skulle 

behov av ytterligare övningsytor uppstå kan andra ytor inom förbundet användas som 

komplement, vilket sker redan idag. Det tar tid innan RSG fullt ut kan förfoga över 

Färjenäs markytor, men det tar sannolikt minst lika lång tid att anskaffa mark, 

projektera och bygga en ny anläggning. 
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7.5 Ärendets fortsatta hantering  
Överenskommelsen med Stena Oil ska undertecknas senast den 31 oktober 2018.  

• Överenskommelsen ersätter avsiktsförklaringen. 

• RSG och Stena Oil ska slutreglera hyresförhållandet. 

• RSG fortsätter nyttja extern juridisk kompetens i ärendet.  

Ansvarsfrågan avseende sanering och kostnadsfördelningen mellan RSG, Nynas AB och 

Stena Oil återstår. En slutreglering av ekonomiska mellanhavanden med Nynas AB och 

Stena Oil avseende saneringskostnader skulle kunna medföra att förbundet därefter 

står för saneringsåtgärder och påföljande kostnader. Om ett avslut sker i närtid skulle 

det innebära att RSG självständigt kan agera för förbundets bästa utan att, kanske 

under en följd av år, behöva föra ständiga förhandlingar med dessa båda parter i frågor 

som rör miljöskulden på Färjenäs. Det kan innebära ekonomiska och andra risker men 

också möjligheter för RSG.  
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Verksamhetsplan 2019 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
verksamhetsplan för 2019 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige 
för antagande.  
 
 

ÄRENDET 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat en verksamhets-
plan för 2019. Verksamhetsplanen innehåller inriktningsmål för verksamheten 
och aktiviteter, vad gäller såväl RSG:s kärnverksamhet som strategiska 
utvecklingsområden och projekt. Verksamhetsplanen för 2019 bygger på och 
är en uppdatering av verksamhetsplanen för 2018.  
 
RSG har för 2019 valt att lyfta fram fyra områden att särskilt prioritera. Dessa 
är brandskydd i bostad, likabehandling och jämställdhet, kompetens- 
försörjning samt gränslös räddningstjänst. Dessa beskrivs närmare under re-
spektive avsnitt.  
 
RSG:s kärnverksamhet, det vill säga förebyggande och operativt arbete, 
behandlas inom kapitlen 4 Före händelse, 5 Under händelse och 6 Efter hän-
delse. 
 
I kapitel 7 Samhälle och omvärld beskrivs aktiviteter som tar sikte på risker i 
samband med förändringar som sker i samhället. Utpekade områden är sociala 
risker och avsiktliga händelser, komplex byggnation, RäddsamVG samt säker-
het och krisberedskap. 
 
Kapitel 8 Organisationens utveckling och RSG:s uppdrag innefattar aktiviteter 
för ständiga förbättringar och kvalitet med syfte att skapa en än mer effektiv 
och ändamålsenlig organisation. Det rör bland annat frågor inom ledning och 
styrning, kommunikation och regional samverkan, som är ett av de priorite-
rade områdena. För att tydliggöra behovet av att utveckla RSG som organisa-
tion mot de krav som ställs och kommer att ställas framåt finns ett avsnitt som 
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kallas 8.1 Framtidens organisation. Avsnittet pekar exempelvis ut verksamhets-
baserad arbetsplats, krav på framtida brandstationer, serviceinriktat arbets-
sätt och RSG:s rådsarbeten. 
 
Rätt kompetens i organisationen är en förutsättning för väl utförda uppdrag. 
Under kapitel 9 Attraktiv arbetsplats och kompetens finns därför åtgärder som 
stödjer kompetensförsörjning, rekrytering, likabehandling och ledarskaps- 
utveckling. Kapitel 10 behandlar Arbetsmiljö och hälsa. 
 
I verksamhetsplanens kapitel 11 finns åtgärder för miljö och hållbar utveckling.  
 
Verksamhetsplan 2019 har samverkats med facken vid förbundsrådet 
2018-10-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Förbundsdirektör 
 
 
 Eva-Marie Wiik Hultén 
 Verksamhetsplanerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
Verksamhetsplan 2019 
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FÖRORD

Liksom föregående år står RSG inför flera stora utmaningar och vi 
upprepar vårt ställningstagande från 2018 om vad som är prioriterat. 
En förutsättning för att begreppet prioritering ska ha en reell betydelse 
är att antalet områden är begränsat och för 2019 beaktar RSG särskilt 
följande fyra områden: Brandskydd i bostad, likabehandling och jäm-
ställdhet, kompetensförsörjning samt gränslös räddningstjänst. 

RSG kommer att fortsätta sitt strategiska arbete med brandskydd i 
bostad samt den inslagna vägen inom remisshantering, rättssäker 
tillsyn samt fortsatt uppbyggnad av verksamheten kring sotning och 
brandskyddskontroller. Det är viktigt att RSG bedriver det brandföre-
byggande arbetet i samverkan med externa aktörer.

Likabehandling och jämställdhet är en mycket angelägen fråga. Vi kan 
med glädje konstatera att RSG:s chefer och medarbetare har tagit till 
sig betydelsen av att ständigt motarbeta alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. Det finns goda exempel på att medarbe-
tare på olika nivåer både har reagerat och agerat, men det är viktigt att 
arbetet fortsätter. 

Som för många andra organisationer är kompetensförsörjningen en 
strategisk framgångsfaktor för att uppfylla åtaganden och nå målen i 
verksamheten. Om RSG även i framtiden ska vara en nyfiken, robust 
och framtidsorienterad räddningstjänst måste vi säkerställa att för-
bundet är en intressant och utvecklande arbetsplats som attraherar 
morgondagens medarbetare.

Skogs- och terrängbränderna under sommaren 2018 påvisar betydelsen av utökad och förbättrad 
samverkan mellan räddningstjänsterna i Sverige. Regeringsuppdraget ”En effektivare kommunal rädd-
ningstjänst” lämnar också en tydlig inriktning från staten om en bättre operativ samverkan mellan 
räddningstjänsterna. Med detta som bakgrund är det angeläget att RSG tillsammans med de övriga fyra 
räddningstjänsterna inom Göteborgsregionen under 2019 fullföljer arbetet i projektet Gränslös 
räddningstjänst för den operativa samverkan med systemledning från RSG. 

Vidare får RSG glädjande nog en något utökad budget inför 2019. Detta medger att vi kan utöka och 
även tillföra nya kompetenser inom angelägna områden, för att ytterligare stärka skyddet mot olyckor 
inom RSG:s medlemskommuner.

Avslutningsvis vill vi åter igen tacka och framhålla räddningstjänstförbundets medarbetare som alla 
tillsammans i arbetet skapar en räddningstjänst som åtnjuter ett synnerligen högt förtroende hos dem 
som vi är till för – allmänheten! 

Ingrid Andreae                      Lars Klevensparr 
Förbundsstyrelsens ordförande                   Förbundsdirektör

Långsiktiga mål 
år 2020 
RSG är en räddningstjänst 
som levererar en nyfiken, 
robust och effektiv verk-
samhet med tydliga 
ambitioner för framtiden. 
För att nå dit måste vi vara:
• en räddningstjänst som 

bidrar till ökad trygg-
het för alla människor

• en självklar aktör i 
samhällsutvecklingen

• en myndighet som tar 
ansvar för en hållbar 
utveckling

• en arbetsplats för alla
• i framkant när det 

gäller forskning och 
metodutveckling

Långsiktig målbild gemen-
samt formulerad av fack 
och ledning 2015

Page 296 of 451



4 RSG:s verksamhetsplan 2019 Page 297 of 451



  RSG:s verksamhetsplan 2019              5

Innehåll
1 RSG:s verksamhetsplan          6

2 Organisation            9

3 Uppdrag                     10

4 Före händelse                    14 

5 Under händelse         18 

6 Efter händelse         19

7 Samhälle och omvärld        20

8 Organisationens utveckling och RSG:s uppdrag     22

9 Attraktiv arbetsplats och kompetens      24

10 Arbetsmiljö och hälsa        26

11 Miljö och hållbar utveckling       26

Page 298 of 451



6 RSG:s verksamhetsplan 2019

1 RSG:s verksamhetsplan
1.1 Syftet med verksamhetsplanen

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) bedriver dagligen en löpande verksamhet. 
Allt arbete beskrivs inte i detta dokument. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydlig-
göra uppdraget på en övergripande nivå.  Den ska skapa samsyn och en tydlig, gemensam 
riktning i organisationen - en röd tråd. På bild 1 syns nivåerna i målstyrningen.

Översta nivån innehåller bland annat lagar, förbundsordning, handlingsprogrammet 2016–
2019, den politiska och förbundsdirektörens inriktning samt analyser. 

I nästa nivå finns verksam-
hetsplanen som sammanfat-
tar mål och inriktning för det 
som ska utföras i förbundet.

Avsnitten i verksamhets-
planen är områden som 
beskriver vad RSG ska uppnå 
gemensamt, inte vad varje av-
delning eller enhet ska göra. 
Varje chef åtar sig de delar av 
planen som berör den egna 
verksamheten. De nedbrutna 
målen är mer konkreta och 
kallas för aktivitetsplaner. 
Varje avdelning skapar sin 
egen aktivitetsplan utifrån 

verksamhetsplanen. Avdelningens aktivitetsplan bildar grunden för enheternas aktivitets-
planer. I varje nivå blir målen och aktiviteterna allt mer detaljerade för att bli levande och 
användbara i vardagen.

På så sätt kan aktiviteterna härledas från verksamhetsplanen till organisationen som en 
röd tråd och bidrar gemensamt till att RSG uppfyller sitt uppdrag. 

1.2 Ett gemensamt ansvar för alla

Ledningen har yttersta ansvaret för att verkställa det som står i verksamhetsplanen. Varje 
chef har ansvar för sin del av verksamheten och för samarbetet mellan avdelningar och 
enheter. Oavsett befattning har alla en uppgift i att bidra. Alla medarbetare har olika ar-
betsuppgifter och alla är lika viktiga för att nå målen. 

Ytterst handlar det om att skapa en verksamhet som ger god service till medborgarna och 
som håller en hög kvalitet.

Bild 1 Nivåer i målstyrningen - den röda tråden

Lagstiftning
Förbundsordning

Handlingsprogram

RSG:s
verksamhetsplan

Avdelningens
aktivitetsplan

Enhetens 
aktivitetsplan

Enhetens 
aktivitetsplan

Avdelningens
aktivitetsplan

Enhetens 
aktivitetsplan

Enhetens 
aktivitetsplan
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1.3 Planering och uppföljning 

Verksamhetsplanen är en del i styrningen av verksamheten. En annan del är uppföljningen. 
Verksamhetsuppföljning innebär genomgång av verksamhetens resultat, både de aktiviteter 
som utförs i verksamheten och det ekonomiska perspektivet följs upp.

PGSA-cirkeln är en illustration av detta, se bild 2. Cirkeln är en modell för ständiga förbättringar. 
Den är indelad i fyra faser: Planera, Göra, Studera och Agera.

Planera-fasen innebär att göra en 
analys av nuläget, att förstå var 
organisationen befinner sig, vad 
som behöver göras och vilka behov 
av förbättringar som finns. Därefter 
är det möjligt att planera för åtgär-
der. I Göra-fasen genomförs beslu-
tade aktiviteter på avdelningar och 
enheter. Det som utförs dokumen-
teras löpande. Dokumentationen 
från göra-fasen används i studera-
fasen. Dokumentationen utvärderas 
för att se om det som planerades 
uppnåddes. Dels kan uppföljning 
ske genom mätningar av antal, till 
exempel antal tillsyner som genom-
förts. Dels kan man följa upp genom 
redovisning av det resultat som 
åstadkommits, till exempel kontroll 
av att man nått målet i ett projekt.

Om man efter analys i studera-fasen kan konstatera att uppdraget eller projektet har lyckats, 
så dokumenteras resultatet eller det nya arbetssättet och sprids till alla som är berörda. Detta 
sker i agera-fasen. Erfarenheter från året bildar grunden för nästa års verksamhetsplan i en 
ny planera-fas. Utvärderingen är en viktig del i att år för år ständigt öka kvaliteten i en organi-
sation. RSG följer varje år en viss tidsordning för planering och uppföljning.

I verksamhetsplanen beskrivs inriktningsmål och aktiviteter. Inriktningsmål beskriver riktning-
en för ett visst arbetsområde. Beskrivna aktiviteter bidrar till att uppnå målen. Måluppfyllelse 
redovisas i kommande verksamhetsuppföljningar och årsbokslut. Måluppfyllelse kan mätas i 
tal och genom redovisning av genomförda åtgärder. Uppföljning sker några gånger under året, 
vilket framgår i bild 3, RSG:s årshjul för ledning och styrning. 

Kommunallagen föreskriver att förbundets verksamhet ska bedrivas i enlighet med god eko-
nomisk hushållning och förbundet upprättar riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 
redovisar finansiella och verksamhetsmässiga mål. I samband med del- och årsbokslut be-
dömer RSG om god ekonomisk hushållning föreligger, i förhållande till de formulerade rikt-
linjerna. RSG:s riktlinjerna för god ekonomisk hushållning lyder: ”God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar att verksamhetsmålen är uppfyllda 
eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlig-
het med långsiktiga inriktningar och samhällets mål redovisas.”

Årets 
verksamhets-

planering

Aktiviteter på 
avdelningar 
och enheter

Utvärdering
Verksamhets-

uppföljning

Beslut inför 
nästa års 

plan

Planera

GöraStudera

Agera

Bild 2 Processen för planering och uppföljning
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1.4 RSG:s årshjul för ledning och styrning

I bild 3 visas RSG:s årshjul. Här kan man följa vad som händer under ett år på förbunds-
övergripande nivå när det gäller planering, uppföljning, budget och prognos. 
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Bild 3 RSG:s årshjul för ledning och styrning

Page 301 of 451



  RSG:s verksamhetsplan 2019              9

2 ORGANISATION 
Alla kommuner har enligt lag skyldighet att bedriva räddningstjänst, som agerar vid olycka 
eller överhängande fara för människor, egendom eller miljö. RSG är ett kommunalförbund, 
vars uppdrag är att bedriva denna verksamhet för sex kommuner. Kommunerna som sam-
verkar i förbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. I dessa 
kommuner bor det tillsammans cirka 830 000 invånare.

Den politiska styrningen sker på samma sätt som i en kommun och förbundets uppdrag 
regleras i en förbundsordning. RSG har egen styrelse och fullmäktige med representation 
från alla medlemskommuner och är en självständig myndighet. Fullmäktige är det högsta 
beslutande organet och verksamheten granskas av förtroendevalda revisorer och yrkes-
revisorer.

Organisationen RSG leds av en förbundsdirektör. I ledningen finns även en räddningschef 
tillika biträdande direktör. Vid sidan av ledningen finns en förbundsstab och operativ chef 
samt en ledningsgrupp med chefs- och specialistfunktioner.

Förbundsdirektör

Räddningschef/bitr förbundsdirektör

Avdelningen 
för operativ 

ledning

Insats-
avdelningen

Avdelningen 
för 

myndighets-
ärenden

Avdelningen 
för 

verksamhets-
och chefsstöd

Tekniska 
avdelningen

Förbundsstab Operativ chef

Ekonomichef

Förbundsstyrelse

Förbundsfullmäktige

Bild 4 RSG:s organisationsskiss
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3 UPPDRAG 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har som värde-
grund att allmänheten ska känna trygghet, säkerhet och om-
tanke. Verksamhetsidén bygger på att förebygga och begränsa 
olyckor, utfärda tillstånd, förbereda och genomföra räddnings- 
insatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i sam-
hällets krishantering. RSG:s övergripande inriktningsmål är 
att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av 
brand samt att skador på egendom och miljö ska begränsas.

RSG:s uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande 
dokument och avtal. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är den över- 
gripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till att 
”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver räddningstjänstens 
ansvar för tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor. Enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL) bistår RSG med granskning och sakkunskap vid bland annat sam-
hällsplanering, bygglov och under byggprocessen.

Under varje mandatperiod antar förbundsfullmäktige RSG:s handlingsprogram. Nuvarande 
program, som gäller för 2016-2019, pekar ut fyra lokalt prioriterade mål: Bränder i  
bostäder ska minska, antalet anlagda bränder ska minska, förmågan att förebygga och 
hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt den förändrade riskbilden samt 
effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. Den övergripande inriktningen i handlings- 
programmet är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 

Genom avtal med till exempel andra räddningstjänster, sjukvården, Göteborgs Hamn, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket och Försäkrings- 
branschens restvärdesräddning AB (RVR AB) har RSG särskilda åtaganden.

RSG ska uppfylla de lagstadgade krav som ställs på organisationer, myndigheter och kommu-
nalförbund. Kommunallagen (1991:900) beskriver hur styrning i en kommun ska ske. I 
3 kap. 9 § står att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och större vikt. 
Det gäller exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, val av revisorer samt 
årsredovisning. Grundläggande bestämmelser om en myndighet finns i förvaltningslagen 
(1986:223). Bland annat beskrivs myndigheternas handläggning av ärenden, exempelvis hur 
beslut fattas. Som kommunalförbund ska RSG också efterleva annan offentligrättslig lagstift-
ning, såsom den om offentlighet och sekretess samt offentlig upphandling.

Arbetsrättslagstiftningen reglerar RSG:s förhållanden mellan arbetsgivare och arbets- 
tagare. Exempel är arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter, medbestämmandelagen 
(1976:580) och diskrimineringslagen (2008:567). Därtill kommer kollektivavtal. Vidare finns 
miljölagstiftning. Utvecklingen av RSG:s uppdrag påverkas också av olika analyser, till exempel 
risk- och olycksanalys.

Övergripande inriktningsmålIngen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Skador på egendom och miljö ska begränsas.
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Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ange mål 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammets mål enligt 
definitionen i lagstiftningen är övergripande målsättningar som bryts ner och ingår som 
en integrerad del i RSG:s verksamhetsplan och uppföljning. Nedan finns hänvisningar till 
de avsnitt som i första hand tar sikte på respektive mål. RSG:s handlingsprogram enligt 
LSO gäller för 2016-2019.  

 4 Före händelse 

 4 Före händelse 
 7 Samhälle och omvärld

 4 Före händelse
 5  Under händelse
 6 Efter händelse
 7 Samhälle och omvärld

 4 Före händelse
 5  Under händelse
 6 Efter händelse 
 7 Samhälle och omvärld

Mål i RSG:s handlingsprogram enligt LSO

Mål 1
Bränder i bostäder ska minska.

Mål 2
Antalet anlagda bränder ska minska.

Mål 3
Förmågan att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska 
anpassas enligt den förändrade riskbilden.

Mål 4
Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka.

RSG ska uppnå minst nollresultat.

RSG ska uppnå verksamhetsmålen eller visa att ansträngningar har gjorts 
för att nå målen.

Mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunallagen föreskriver att förbundets verksamhet ska bedrivas i enlighet med god 
ekonomisk hushållning och förbundet upprättar riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning samt redovisar finansiella och verksamhetsmässiga mål. I samband med del- och 
årsbokslut bedömer RSG om god ekonomisk hushållning föreligger, i förhållande till de 
formulerade riktlinjerna. 
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Illustration av RSG:s arbete för skydd mot olyckor
Bilden nedan visar hur förebyggande och utryckande verksamhet samverkar för skydd mot 
olyckor - hela vägen från tidigt i byggprocessen till efter att en händelse kan ha inträffat. 
Ibland agerar verksamhetsområdena enskilt. Ofta delas uppgifterna av både förebyggande 
och utryckande personal. Mellan förebyggande insatser och utryckande insatser pågår en 
ständig process av överföring av information, kunskap och lärande. Tillsammans ger detta 
ökat skydd mot olyckor.

7.2 Komplex 
byggnation 7.3 Säkerhet och 

krisberedskap

7.1 Sociala risker och 
avsiktliga händelser
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Före, under och efter händelse - tre skeden inom RSG:s uppdrag
RSG:s uppdrag delas in i tre händelseskeden: Före, under och efter händelse. Före händelse 
innefattar förebyggande verksamhet och verksamhet som syftar till att förbereda för rädd-
ningsinsats. Under händelse innebär RSG:s arbete vid räddningsinsats. Efter händelse beskriver 
det arbete som utförs efter att en olycka inträffat och en räddningsinsats har genomförts.

7.1 Sociala risker och 
avsiktliga händelser

7.1 Sociala risker och 
avsiktliga händelser
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4.1 Myndighetsutövning
4.1.1 Tillsyn enligt LSO och LBE
RSG bedriver tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsynsärenden fördelas i tillsynspla-
nen och riktas till de verksamheter, där behovet bedöms vara som störst. Vissa fastighets-
ägare omfattas av krav på att lämna in en skriftlig brandskyddsredogörelse. RSG strävar 
efter att de verksamheter som omfattas av kravet ska skicka in sin redogörelse till RSG. 
RSG tar emot, hanterar och analyserar samtliga inkomna brandskyddsredogörelser.

• RSG ska påbörja 450 tillsynsärenden.

• Tillsynsplanen ska utvecklas.

4.1.2 Brandskyddskontroll enligt LSO
Enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänsters verksamhet förbättras ständigt 
för ökad effektivitet för att nå fristuppfyllnaden. Under året fokuseras särskilt på ökad 
säkerhet vid höghöjdsarbete och kvalitetssäkring av likabedömning vid genomförande av 
brandskyddskontroll.

4.1.3 Tillståndsgivning enligt LBE och LSO
RSG hanterar tillståndsgivning enligt LBE samt tillståndsgivning om egensotning enligt LSO 
för inkomna ansökningar.

• Uppföljning av antal tillstånd

4 Före händelse
RSG:s inriktningsmål inom förebyggande och myndighetsutövning är att underlätta för 
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter och upprätthålla ett skäligt brandskydd. All-
mänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka. Medarbetarna 
ska ha rätt kompetens och resurser för arbetsuppgifterna och verksamheten ska vara 
förberedd och väl dimensionerad för förebyggande och operativa insatser.

RSG:s förbyggande arbete bedrivs på många sätt. Några metoder är tillsynsärenden, 
brandskyddskontroller och tillståndsgivning. Som sakkunnig är RSG också en central aktör 
i samhällsplaneringen samt informerar och utbildar privatpersoner, medlemskommuner 
och företag. Därigenom ökar kunskapen om skydd mot olyckor i samhället och olyckor kan 
förhindras eller begränsas. 

Vid olyckor ska räddningsinsatser ske snabbt och effektivt. Detta kräver förberedelser och 
planering. 

14 RSG:s verksamhetsplan 2019

Mål inom området enligt RSG:s handlingsprogram för LSO

• Bränder i bostäder ska minska. 

• Antalet anlagda bränder ska minska.

• Förmåga att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt 
den förändrade riskbilden.

• Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. 
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4.2 Övriga myndighetsärenden
4.2.1 Samverkan
RSG samverkar som myndighet med kommunernas förvaltningar och andra myndigheter 
som sakkunnig i brand- och riskfrågor samt brandfarliga och explosiva varor. RSG har an-
tingen rollen som stödjande sakkunnig eller uppgiften att säkerställa det egna uppdraget 
i bland annat plan- och bygglagen. Samverkan sker genom platsbesök hos berörd instans 
eller genom remisshantering. Det handlar bland annat om plan- och byggärenden, miljö-
prövning, serveringstillstånd, farlig verksamhet, tunnlar, evenemangshantering, väg- och 
järnvägsutredningar. 

• Uppföljning av antal remisser

4.2.2 Rådgivning och information
Som myndighet bedriver RSG rådgivning och information i enlighet med LSO och LBE 
samt utifrån förvaltningslagen. Om möjlighet finns stödjer RSG även enskilda genom att 
informera om annan parallell lagstiftning. Rådgivning och information kan kompletteras 
med tillsyn i de fall behovet är av den karaktär att detta anses nödvändigt.

• Plan för kampanjer ska genomföras.

• De operativa arbetslagen ska genomföra 1 200 förebyggande informationstillfällen till 
områden och målgrupper, där effekten bedöms vara störst.

• Uppföljning av uppmärksammade förhållanden som hanteras med hjälp av rådgivning 
och information

4.2.3 Farlig verksamhet enligt LSO och Sevesolagstiftningen
Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar omfattas av skyldighe-
terna i 2 kap. 4§ i LSO. Enligt lagen krävs att anläggningen själv har en skälig beredskap 
som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Sevesolagstiftningen berör 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Under 
2017 beslutade RSG om ett organisatoriskt koncept för hantering av farlig verksamhet. 
Upplägget omfattar bland annat analys av risker, samråd avseende beredskap och för-
måga, insatsplanering, övning och tillsyn. Övningsverksamheten omfattar årlig övning 
vid verksamheterna och regelbunden övning av kommunal plan. Under 2019 kommer 
arbetet med styrning av området farlig verksamhet att fortsätta i ett avdelningsgemen-
samt råd. Rådets uppgift är att samordna planering och uppföljning samt hantera behov 
av styrning. 

• Avdelningarna ska utföra arbete enligt plan.

• Rådet för farlig verksamhet ska verka enligt plan.

4.3 Utbildning 
RSG ger utbildning inom brandskydd och riskhantering till medlemskommuner, privat- 
personer och företag via extern utbildning. 

• RSG ska erbjuda brandskyddsutbildning till medlemskommunerna enligt behov.
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4.4 Brandskydd i bostad
4.4.1 Strategi för brandskydd i bostad
RSG:s strategi för arbetet med att minska antalet bostadsbränder och konsekvenserna av 
bostadsbränder bygger på statistik och erfarenheter samt ligger till grund för bland 
annat metodval och prioriteringar. Under 2018 påbörjades införandet av den nya 
strategin som innefattar samordning och kvalitetssäkring, att befintliga aktiviteter struk-
tureras och utvecklas samt att åtgärder riktas särskilt mot målgrupper och geografiska 
områden som ofta drabbas. Implementeringen fortsätter under 2019.

RSG deltar i styrgruppen och arbetsgruppen i det nationella projektet om lärande från 
bostadsbränder.

Detta innebär att: 

• Organisation för det strategiska arbetet inom bostadsbränder införs.

• Innehållet i strategin implementeras och utvecklas.

• MSB:s fördjupade datainsamling ”Lärande från bostadsbränder” införs.

4.4.2 Återkoppling efter insats vid bostadsbrand
Efter räddningsinsats ska återkopplingar till medborgarna ske. Behoven avgör om detta 
ska ske i anslutning till insats eller senare.

• Uppföljning av antal återkopplingar och bedömd effekt

4.4.3 Larmbehandlingstid vid brand i byggnad
• Larmbehandlingstiden ska understiga 60 sekunder vid brand i byggnad.

4.5 Räddningsplanering
Samverkan med kommuner, andra myndigheter och samverkanspartners ska stärkas och 
förmågan att tillsammans med andra aktörer identifiera risker i ett tidigt skede och vidta 
åtgärder ska utvecklas, så att förebyggande och operativa insatser kan genomföras med 
rätt förmåga och med en flexibel anpassning till rådande läge. Styrkorna ska löpande 
genomföra objektsorienteringar. Dessa riktar sig till områden och målgrupper, där effek-
ten bedöms vara störst.

• Insatsplaner, insatskort och larmplaner ska uppdateras kontinuerligt.

• 1 600 objektsorienteringar ska genomföras.

4.6 Förmåga 
RSG:s förmåga och kompetens ska anpassas till framtida behov och i enlighet med aktuell 
risk- och hotbild. Detta gäller samtliga delar i verksamheten och sker i samarbete med 
RSG:s utbildnings- och forskningsråd samt inom förmågegrupperna.

4.6.1 Kompetens
Förebyggande verksamhet

En förmågebeskrivning för den förebyggande verksamheten inom myndighetsärenden 
ska beskriva den grundläggande kompetens som ska finnas. Styrdokument är under 
utveckling och implementering ska ske kontinuerligt i takt med att arbetet fortskrider. 
Uppföljning av arbetssätt, rutiner och instruktioner inom den förebyggande verksam- 
heten ska fortsatt genomföras och utvecklas.
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Operativ verksamhet

Styrdokumenten Enheternas förmåga är en standardisering av vissa av de förmågor en 
utryckande enhet ska ha. Fortsatt implementering ska ske och kompetensen ska mot-
svara Enheternas förmåga. Till dessa förmågor finns styrande övningar som genomförs 
enligt fastställda intervaller. Uppföljning av arbetssätt, rutiner och instruktioner inom den 
operativa verksamheten ska fortsatt genomföras och utvecklas. 

• Uppföljning ska ske minst en gång i månaden.

• Dokumentation av övning och utbildning ska utvecklas.

• Ett system för instruktioners implementering ska utvecklas.

4.6.2 Intern utbildning och övning
Förebyggande verksamhet

Framtagandet av en generell utbildningsplan med utgångspunkt i förmågebeskrivningen 
ska initieras. Grupper för hantering av utbildning och övning ska vidareutvecklas. 

Operativ verksamhet

En generell utbildningsplan för ledningsfunktioner ska fortsatt utvecklas. Här ingår bland 
annat styrkeledarträffar och Mötesplats Ledning. Inriktningen ska vara ett tydligare 
coachande ledarskap från de högre ledningsfunktionerna riktat främst mot förbundets 
styrkeledare. Coachning vid uppföljning av insatser ska ske utifrån ett lärandeperspek-
tiv. Utbildning till styrkeledare ska stärkas vad gäller riskbedömning på skadeplats. Alla 
ledningsfunktioner ska delta i Mötesplats Ledning och alla styrkeledare ska delta i styrke-
ledarträffarna.

• Alla enheters styrande övningar ska genomföras med godkänt resultat.

4.6.3 Utveckling
Förebyggande verksamhet

Kontinuerlig utveckling ska ske bland annat vad gäller arbetsmetodik, materiel, teknik och 
verksamhetssystem. En löpande utveckling ska även ske av kunskap och utbildning samt i 
hur lärandet ska vara en del i vardagen. 

I takt med att RSG arbetar med att säkerställa kompetensförsörjning över tid inom Avdel-
ningen för myndighetsärenden kommer utvecklingsarbetet för den förbyggande verksam-
heten att prioriteras utifrån behov och tillgängliga resurser.

Operativ verksamhet

En kontinuerlig utveckling sker i avdelningsöverskridande förmågegrupper, bland annat 
vad gäller metod, taktik, materiel, teknik, IT-system samt kunskap och utbildning. Arbetet 
kopplas till RSG:s koncept för övningsverksamhet och kompetensutveckling hos styrkorna. 
Förmågebeskrivningar fortsätter att revideras och utvecklas under 2019. Styrning och 
integration mellan förmågeutveckling, arbetsmiljöfrågor, olycksutredning och analys, 
lärande samt utbildning och övning ska utvecklas vidare under 2019. Arbetsmiljöperspek-
tivet ska beaktas.

Konceptet för RSG:s övningsverksamhet samt RSG:s utbildningsprocess ska fortsatt ut-
vecklas. En översyn av övningsområdena Färjenäs och Karholmen pågår och RSG utreder 
möjligheterna att skapa en ny övnings- och utbildningsanläggning.
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5.1 Ledningssystem för räddningsinsatser och beredskap
5.1.1 Löpande verksamhet
RSG ska ha ett operativt ledningssystem som kan anpassas beroende av en olyckas 
komplexitet och omfattning samt risk- och hotbild. Utveckling av förmåga till ledning och 
samverkan ska ske för att möta regionalisering av operativ ledning samt för aktörsgemen-
samt agerande vid samhällsstörningar. 

I RSG:s ledningssystem ingår räddningschef i beredskap (RCB), stabschef, larm- och 
ledningscentral samt räddningsledare. Vidare finns funktionen för myndighetsärenden 
och stabsresurs (MSR). 

• Uppföljning av antal aktiveringar av MSR-funktionen

• Uppföljning av antal arbetstimmar utöver ordinarie bemanning för operativt stabs-
arbete

5.1.2 Utveckling av ledningssystem för räddningsinsatser och beredskap
RSG ska fortsätta utvecklingen av ledningsorganisationens förmåga att fullgöra RSG:s upp-
drag vid olika händelser. Utvecklingen av metoder och ansvarsfördelning för övergripande 
ledning och styrning av den operativa verksamheten ska fortgå. Struktur och metodik i de 
operativa staberna ska fortsatt utvecklas.

5.2 Support vid räddningsinsats
Support ska finnas dygnet runt vad gäller fordon samt IT och tele för en fungerande kom-
munikation och sambandsteknik. Detta erhålls genom ordinarie verksamhet eller 
beredskap.

5.3 Tidsrelaterade mål för räddningsinsats
RSG arbetar kontinuerligt för att minska responstiden vid räddningsinsatser, det vill säga 
tiden från det att den hjälpsökande ringer 112/SOS Alarm till dess att räddningstjänst  
anländer till olycksplatsen. Under 2019 kommer RSG att inventera åtaganden samt 
utveckla mätmetoder för uppföljning av tidsrelaterade mål. Arbetet sker genom en 
utveckling av principer för hur utryckningsverksamheten kan nyttjas så effektivt som 
möjligt.

Mål inom området enligt RSG:s handlingsprogram för LSO

• Förmåga att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt 
den förändrade riskbilden.

• Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. 
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5 Under händelse
RSG:s inriktningsmål är att vid olycka och överhängande fara för olycka förhindra och 
begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Räddningsinsatser ska ske snabbt och effektivt för bästa resultat. Flera olyckor ska kunna 
hanteras samtidigt i samverkan med andra aktörer och uthålligheten ska vara god vid 
långvariga insatser. 
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6.1 Olycksutredning, analys och uppföljning
6.1.1 Händelserapporter
Dokumentation är grunden för uppföljning och lärande. Erfarenheter och avvikelser 
dokumenteras och delges via en händelserapport i en så kallad utvärderingsflik.

• Dokumentation ska ske i direkt anslutning till varje insats.

• Alla händelserapporter och utvärderingsflikar ska följas upp.

6.1.2 Olycksutredning
Samtliga insatser som uppfyller minst ett av följande kriterier ska utredas: Bränder där 
människor omkommit samt räddningsinsatser där allvarliga brister uppstått vid genom-
förandet av insatsen. Andra händelser som kan leda till utredning är bland annat när en 
olycka har uppstått till följd av stora brister i brandskyddet eller byggnadstekniken, när en 
olycka fått allvarliga miljökonsekvenser samt när liknande händelser upprepar sig. Upp-
dragsgivaren till en utredning beslutar om rekommendationerna föranleder åtgärder.

• Beslutade åtgärder ska genomföras och följas upp.

• Kunskaper från olycksutredningar och analyser ska återföras till organisationen vid 
presentationsmöten samt kommunikation av utredningar och analyser till berörda.

6.2 Uppföljning av automatiska brandlarm
Automatlarm används för att ge en tidig upptäckt av brand. Obefogade larm följs upp 
exempelvis när det handlar om anläggningar som larmar ofta. 

Ett utvecklingsarbete ska påbörjas för att väsentligt minska andelen obefogade larm.

• Andelen obefogade larm ska minska.

Mål inom området enligt RSG:s handlingsprogram för LSO

• Förmåga att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt 
den förändrade riskbilden.

• Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. 

6 Efter händelse
RSG:s inriktningsmål är att upprepning av liknande olyckor ska minimeras och erfaren-
heter ska leda till en ökad kompetens och anpassning till risker.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommuner utreda och följa upp alla 
olyckor som lett till räddningsinsats. Detta syftar till att klarlägga orsaker till olyckan, olyckans 
förlopp och räddningsinsatsens genomförande. Kartläggningarna bidrar till räddningstjäns-
tens lärande, utveckling och förbättring, både internt och till andra aktörer inom området.
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7.1 Sociala risker och avsiktliga händelser
En strategi för RSG:s arbetssätt och hantering av sociala risker har utvecklats. Strategin 
innefattar bland annat kompetensutveckling, analys, samverkan, omvärldsbevakning och 
organisation. Dessa kopplas både till det förebyggande och till det förberedande arbetet.

Organisationen för strategin Sociala risker innefattar två arbetsområden. Det ena kallas 
”Hot och våld samt taktisk ledning” och det andra området heter ”Socialt brandföre- 
byggande och tillitsskapande arbete i samverkan”.

Exempel på tillitsskapande aktiviteter är utbildningen Människan bakom uniformen 
(MBU), projektet PARK (Polis, ambulans, räddningstjänst och kollektivtrafik) och ett sam-
verkansprojekt med särskild anställning hos RSG (RSG-U). Gällande anlagda bränder finns 
riktade insatser till skola, bland annat utbildningen Du behövs i alla skolors klass 5. Hot 
och våld-området innefattar exempelvis riskidentifiering, utbildningen Kommunikativt 
förhållningssätt samt operativ och taktisk förberedelse. Samverkansaktiviteter sker både i 
de lokal geografiska områdena och på strategisk nivå. 

• Införandet av strategin ska verkställas under 2019 i enlighet med inriktningsbeslut för 
hantering av sociala risker.

7.2 Komplex byggnation 
Flera nya komplexa byggnationer, såsom höga byggnader, tunnlar och undermarks-
anläggningar samt annan stadsutveckling, planeras inom RSG:s geografiska område och 
i regionen i stort. RSG ska fortsätta utveckla arbetssättet för hantering av dessa typer av 
ärenden. Detta innebär bland annat en tydligare och förstärkt samordning mellan berörda 
interna funktioner och en utökad kompetens inom området komplex byggnation.

• Under 2019 kommer strukturen för den interna samordningen att utarbetas.

7 Samhälle och omvärld 

RSG:s inriktningsmål är att vara väl förberedd i enlighet med en föränderlig riskbild. RSG 
ska bidra till att minska den sociala oron i samhället. RSG ska stärka sin roll i samhällets 
krishantering samt öka säkerhetsskyddet. 

Riskbilden för RSG förändras i takt med samhället. Demografiska och socioekonomiska för- 
ändringar, snabb teknikutveckling, specialisering och globalisering påverkar uppdraget i allt 
större utsträckning. Även den sociala oron och riskerna för allvarliga avsiktliga händelser 
ökar. Förtätning, fler höga och komplexa byggnationer och en utveckling av infrastrukturen 
inom RSG:s område är ytterligare faktorer som inverkar på RSG:s arbete. För att möta sam-
hälle och omvärld i framtiden krävs riskidentifiering och analys, ökad och ny kompetens, 
förebyggande insatser samt förberedande arbete för att minska riskerna både för medborga-
re och för medarbetare. Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor i hanteringen 
av samhällsutvecklingen. 

RSG har uppdraget från medlemskommunerna att hantera lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). RSG ska dessutom stödja kommunerna i det uppdrag de har enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kraven på säkerhet blir allt större såväl internt som 
externt. 
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7.3 Säkerhet och krisberedskap 
7.3.1 Säkerhet och riskhantering
RSG ska i sin verksamhet implementera ett systematiskt säkerhetsarbete utifrån förbun-
dets säkerhetspolicy. Under 2019 innebär detta bland annat att förbättra informations-
säkerheten exempelvis avseende informationsklassning, upprätta en säkerhetsanalys och 
utveckla systematiken gällande intern kris- och kontinuitetshantering. RSG kommer också 
att vidta säkerhetsåtgärder för den fysiska säkerheten. En handlingsplan för att åtgärda 
de behov som identifierats i RSG:s risk- och sårbarhetsanalys ska upprättas.

7.3.2 RSG:s roll inom krisberedskapsområdet
Utvecklingen att tillsammans med medlemskommunerna knyta samman lokalt geogra-
fiskt områdesansvar med RSG:s uppdrag vid samhällsstörningar ska fortsätta. Syftet är 
att utveckla förmåga att uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning vid samhälls-
störningar samt utveckla hantering av kriskommunikation. Resultatet av detta arbete 
knyts till pågående utveckling av operativ ledningsorganisation för att bedriva kommunal 
räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR). 

7.3.3 Höjd beredskap
Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av 
Sverige, vilket innebär att hela eller delar av totalförsvaret mobiliseras. RSG är en del av 
det civila försvaret och måste därmed planera inför och ha beredskap inför både kris och 
krigsfara. Förbundet behöver vara rätt rustat för kris och ha god beredskap avseende 
bland annat teknik, kompetens, ledning, kommunikation, service samt plan för samverkan.

• RSG ska ha en beredskap för att upprätthålla verksamheten under minst 72 timmar.

• En beredskapsplan ska utarbetas och beslutade åtgärder vidtas.

7.4 RäddsamVG
Räddningstjänsterna i Västra Götaland (RäddsamVG) har i linje med den statliga utred-
ningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” skrivit en avsiktsförklaring angående 
samverkan i gemensamma frågor. Arbetet sker i fyra spår: Gemensam förstärkningsresurs 
vid större händelser, förebyggande arbete, frågor inom HR-området samt utbildning. 
Inriktningen är en fördjupad samverkan med räddningstjänster inom Göteborgsregionen 
(GR) vad gäller utbildning, förebyggande, gemensam operativ ledning, olycksutredning 
och analys samt jämställdhet och mångfald. Under 2019 genomförs utbildning inom 
områdena pågående dödligt våld och terror, oljeskydd och individanpassat brandskydd. 
Vidare kommer ett utvecklingsarbete att ske inom civilt försvar och höjd beredskap. Inom 
ramen för MSB:s framtidsstudie kommer ett antal framtidsdagar att genomföras. 

• Den intern samordningen inom RSG ska utvecklas 
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Mål inom området enligt RSG:s handlingsprogram för LSO

• Antalet anlagda bränder ska minska

• Förmåga att förebygga och hantera stora och komplexa olyckor ska anpassas enligt 
den förändrade riskbilden.

• Effektiviteten vid räddningsinsats ska öka. 
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8.1 Framtidens organisation
RSG ska skapa en robust och flexibel organisation, som kan möta framtida utmaningar och 
vara framtidens arbetsplats. Det innebär att följa omvärlden och även utveckla förmågan 
att ta tillvara medarbetarnas kreativitet. Som organisation ska RSG vara engagerad, nyfiken 
och våga anta dessa utmaningar och därmed skapa god samhällsnytta för medborgaren. 
Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan RSG bli en mer modern och attraktiv 
myndighet. Verksamhetens behov och invånarnas förväntningar på en effektiv, tillgänglig 
och öppen förvaltning är grunden för utvecklingsarbetet. Samtidigt fortsätter utvecklingen 
av den rättssäkra myndigheten. 

Nedanstående uppdrag och projekt är led i utvecklingen mot framtidens organisation:

• En verksamhetsbaserad arbetsplats innebär ett flexibelt nyttjande av lokaler utifrån 
individuella och organisationens funktionsvisa förutsättningar. Under 2019 inleds projek-
tet med identifiering av vägledande principer för arbetssättet. Valda delar i Office 365 och 
därtill kopplade arbetssätt ska införas. 

• Ett projekt avseende utvecklingen av RSG:s krav på brandstationer kommer att startas upp 
under 2019. Perspektiv som beaktas är bland annat verksamhetens arbetssätt, ekonomi, 
arbetsmiljö, jämställdhet, miljö och byggnationernas flexibilitet. Projektet ska ta fram rikt-
linjer för hur de framtida brandstationerna kan utformas.

• Företagare ska uppleva att de får ett gott bemötande av RSG, oavsett vem i organisatio-
nen de möter. Inom konceptet ”Förenkla helt enkelt”, som drivs av bland andra Göteborgs 
Stad, beskrivs tre inriktningar att sträva efter: Positivt bemötande, kunden i fokus samt att 
utveckla erbjudanden till företagen. Under 2019 kommer RSG att utveckla och samordna 
sitt bemötande gentemot företagare och andra intressenter enligt dessa inriktningar.

• För att RSG ska kunna utföra sitt uppdrag behövs en effektiv och robust stöd- och 
serviceverksamhet. Det serviceinriktade arbetssättet för att möta verksamhetens behov 
ska under 2019 utvecklas.

• Under 2018 genomfördes en översyn av IT-verksamheten, som visade på några områden 
som behöver utvecklas. RSG ska därför skapa en utvecklingsorienterad IT-organisation, 
både vad gäller drift och strategi.

• En översyn av det administrativa stödet ska genomföras.

• RSG har organiserat ett antal råd och andra styrgrupper med tillhörande beredningsgrup-
per med syfte att bereda, samordna samt styra vissa centrala processer. Inom RSG finns 
således ett IT-råd, ett utbildnings-och forskningsråd och ett råd för farlig verksamhet. Rå-
dens uppdrag och mandat ska under 2019 fastställas.
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8 Organisationens utveckling och RSG:s 
uppdrag
RSG:s inriktningsmål är att eftersträva en ändamålsenlig och effektiv organisation. 
Genom ständiga förbättringar och utveckling ska RSG hålla en hög kvalitet i verksam-
heten. 
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8.2 Ledning och styrning
RSG ska ha en god kvalitet, tydlighet och säkerhet i planering, uppföljning och kontroll. Till 
stöd för planering och uppföljning behövs anpassade metoder. Samtidigt fortsätter utveck-
lingen av den rättssäkra myndigheten.

Inom området kommer följande projekt och åtgärder att genomföras:

• RSG ska utarbeta och färdigställa ett nytt handlingsprogram enligt LSO. 

• RSG:s process för planering och uppföljning ska fortsatt utvecklas.

• Riktlinjer gällande hanteringen av styrande dokument fastställdes 2018. Under 2019 ska 
RSG:s system för styrande dokument införas.

• Verksamhetssystemet Navet, som sammanfogar planering och redovisning av ekonomi, 
personal och verksamhet, ska fortsatt utvecklas med fokus på helheten inom verksamhets-
planering och -uppföljning.

• Arkivfunktionen ska utvecklas för en mer rättssäker och ändamålsenlig informations-
hantering. En kartläggning av processer ska under året resultera i en ny dokumenthante-
ringsplan.

• Inom RSG:s verksamhetsområden används bilder för olika ändamål. Under 2019 ska 
förbundet utreda organisationens behov av bilder och filmer och föreslå hantering både ur 
ett verksamhetsperspektiv och ur ett juridiskt perspektiv. 

• En anpassning till kraven i den nya dataskyddsförordningen genomfördes under 2018 
och utbildning fortsätter under 2019.

8.3 Kommunikation 
Att kommunicera är en del i RSG:s uppdrag. Effektiv kommunikation är ett verktyg för att 
uppnå organisationens mål. God kommunikation är en förutsättning för att stödja dem 
som bor, besöker och bedriver näringsverksamhet i medlemskommunerna i att förebygga 
brand och olyckor. RSG ska vara offensiv och ta initiativ till kommunikation. Budskap ska 
vara planerade och samstämmiga. Organisationen ska vara tydlig, öppen och använda ett 
språk som är lätt att förstå.

Genom en välfungerade intern kommunikation strävar RSG efter att ha välinformerade 
och engagerade medarbetare och chefer som känner delaktighet, motivation och ansvar. I 
planeringsarbete ska kommunikationsperspektivet beaktas.

Under 2019 ska RSG fortsätta att förbättra sin kommunikation bland annat genom att 
utveckla och effektivisera innehållet i de interna och externa kanalerna, utbilda orga-
nisationen i media- och kommunikationskunskap, fortsätta samarbetet med medlems-
kommunernas kommunikatörer samt utveckla kommunikationsområdet på strategisk nivå 
både inom intern och inom extern kommunikation.

8.4 I väntan på ambulans (IVPA) 
RSG utför IVPA-uppdrag (I väntan på ambulans) enligt avtal med respektive sjukvårdshu-
vudman. Arbetet utförs enligt riktlinjer från sjukvården och utbildning sker fortlöpande. 
Uppdragen debiteras enligt avtal.

RSG har ingått ett nytt IVPA-avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Avtalet innebär 
att en utryckande enhet larmas tillsammans med ambulans vid befarat hjärtstopp. Avtal 
ska också skrivas gällande IVPA-larm i Kungsbackas och Lerums kommuner. RSG kommer 
under 2019, tillsammans med RäddsamVG, att arbeta för att få till stånd mer enhetliga 
avtal med sjukvårdshuvudmännen.
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8.5 Flexibla enheter
Flexibla enheter är ett samlingsbegrepp för Offensiv enhet, Första insatsperson (FIP) och 
Liten räddningsenhet (LRE). En offensiv enhet är ett mindre fordon med anpassad utrust-
ning och bemanning. En RiB-brandman som rycker ut direkt från bostaden eller arbets-
plats, utan att passera brandstationen, benämns första insatsperson. Liten räddnings-
enhet innebär en räddningsenhet med reducerad bemanning.

Under 2019 genomförs under en testperiod ett införande av två typer av flexibla 
enheter: Offensiv enhet i centrala Göteborg och FIP i ytterområde. Dessa mindre enheter 
kan användas till olika typer av insatser och uppdrag, där förmågan bedöms tillräcklig. 
Syftet är att öka effektiviteten genom att underlätta framkomligheten, korta insatstiden 
samt skapa en flexibilitet och dynamik i verksamheten. Efter utvärdering kommer beslut 
att fattas angående om dessa enheter fortsättningsvis ska användas inom RSG.

8.6 RSG:s båtförmåga
RSG ska ha en förmåga inom kommunal räddningstjänst och behöver en viss båt- 
kapacitet. RSG:s båtförmåga ska utredas för slutgiltigt ställningstagande. 

8.7 Gränslös räddningstjänst
”Gränslös räddningstjänst och gemensamt operativt ledningssystem i GR” är ett genom-
förandeprojekt för utveckling mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen (GR). Ett 
gemensamt operativt ledningssystem ska etableras inom GR och anslutning till RSG:s 
ledningscentral kommer att ske, i första skedet avseende alarmering. Samtliga organisa-
tioner ska anslutas till ett gemensamt ledningssystem.

• Under 2019 ska räddningstjänsterna inom GR ledas i ett gemensamt operativt system.

RSG:s ledning deltar även i Hallands respektive Västra Götalands läns regionala råd för 
samhällsskydd och beredskap. 

9.1 Attraktiv arbetsplats
RSG ska vara en arbetsplats som både attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta 
medarbetare. Om RSG upplevs som en attraktiv organisation av både nya och gamla 
medarbetare, så upplevs förbundet också som mer attraktiv även av andra intressenter, 
till exempel kommuninvånare, samarbetspartners och kunder. Förbundet ska fortsatt 
arbeta med att både bibehålla och stärka sitt förtroende hos medarbetare, invånare och 
samhället i övrigt. Speciellt viktigt är detta utifrån den rekryteringsproblematik som finns 
på nationell nivå.
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9 Attraktiv arbetsplats och kompetens
RSG:s inriktningsmål är att RSG ska vara en arbetsplats dit kunniga medarbetare söker 
sig och stannar kvar. RSG:s medarbetare ska ha rätt kompetens för arbetsuppgifterna. 
RSG ska vara en öppen och inkluderande organisation, tillgänglig för alla och fri från 
diskriminering och trakasserier. 
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9.2 Likabehandling 
Arbetet inom RSG för allas lika värde ska genomsyra all verksamhet, såväl internt som 
externt, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska behandlas jämlikt och 
med respekt. 

En likabehandlingsplan tas fram årligen. Även 2019 arbetar RSG vidare med frågor som 
kultur, likabehandling och mångfald och påbörjade aktiviteter fortsätter. Bland annat 
kommer arbetet med att kontinuerligt hålla igång diskussionen om jargong och språkbruk 
på arbetsplatsen att fortsätta.

Värdskapet för Nätverket för jämställd räddningstjänst (NJR) alternerar mellan de rädd-
ningstjänster i Sverige som är medlemmar. Under 2019 är RSG värd för NJR och kommer 
inom ramen för detta att vara drivande i olika aktiviteter och konferenser inom lika- 
behandlingsområdet.

9.3 Kompetensförsörjning och rekrytering
RSG fortsätter arbetet med framtagandet av en förbundsövergripande strategisk kompe-
tensförsörjningsplan. Avdelningarna förväntas delta aktivt i behovs- och kompetens- 
analysen och planen ska ligga till grund för strategiska beslut kring kompetensförsörjning. 

Fortsatt finns det några tydliga bristyrken identifierade inom RSG och specifika externa 
aktiviteter kommer att riktas mot dessa yrkesgrupper. 

Rekryteringsprocessen är en del av kompetensförsörjningsprocessen och under 2019 kom-
mer fokus att ligga på att utveckla rekryteringsprocessen för brandmän och styrkeledare. 

9.4 Ledarskapsutveckling
RSG:s ledarskap kännetecknas av helhetssyn, situationsanpassning och mod. Ledarna ska 
verkar som föredöme genom att leva RSG:s värderingar och ta ansvar för uppdraget. De 
ska visa omtanke om individen genom att visa intresse, vara lyhörda, ställa tydliga krav 
samt vara goda kommunikatörer. Ledarna ska inspirera till utveckling samt involvera och 
motivera medarbetarna till att nå mål och skapa resultat. 

Ledarskapsutveckling är av stor betydelse oavsett chefsfunktion. I RSG:s chefs- och ledar-
skapsutveckling ingår flera moment. Exempel är Ledningens forum, löpande utbildning 
inom arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation och arbetsrätt samt individuellt anpassade 
insatser.

Under 2018 startades en utbildningsinsats upp som riktas till personal som har en 
arbetsledande funktion, såväl i linjeorganisationen som i operativ funktion. Syftet med 
utbildningen är att utveckla och stärka denna personal i rollen som ledare och arbets- 
givarrepresentant. Under 2019 kommer ett flertal sådana utbildningsomgångar att 
genomföras. 

9.5 Lönepolitik
Lönesättning inom RSG ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och 
resultat. Arbetet med den strategiska målsättningen för hur lönestrukturen ska se ut på 
lång och kort sikt fortsätter.
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Under 2018 förtydligades strukturen i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom RSG bland 
annat genom att ett årshjul togs fram. Detta arbete kommer att fortsätta med hög prioritet 
under 2019. Tydliggörandet av medarbetares och chefers roller, befogenheter och ansvar inom 
arbetsmiljöområdet fortsätter och arbetet med riskstyrning och åtgärder ska utvecklas. 

Arbetsmiljömål 2019
• Alla enheter ska ta fram och följa upp skriftliga handlingsplaner för såväl den fysiska som den 
organisatoriska och sociala (den psykosociala) arbetsmiljön i enlighet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom RSG. 

10 Arbetsmiljö och hälsa
RSG:s inriktningsmål är att bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete samt 
att RSG:s medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang. 

De anställda vid RSG ska för sitt uppdrag ha en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö 
som främjar hälsa, arbetsglädje, kvalitet och effektivitet. Alla anställda, oavsett funktion, 
har ett stort ansvar för arbetet och arbetsmiljöns utveckling och förbättringar. Vi är varan-
dras arbetsmiljö och alla är lika mycket värda.

11.1 RSG:s miljöstrategi
En förstudie kring RSG:s strategiska miljöarbete har genomförts. 

• Införande av ett strategiskt och enhetligt arbetssätt avseende miljö kommer att påbörjas under 
2019. Detta innefattar även en översyn av ett eventuellt utbildningsbehov inom området.

11.2 Skumanvändning och släckvatten
RSG strävar efter att minska miljöpåverkan från skumanvändning vid motiverad användning. 
Interna riktlinjer för skumanvändning och övning med skum har utvecklats och från och med 
2018 ska endast miljöanpassat skum användas.

• Under 2019 kommer anpassningar av metod och taktik att genomföras.

11.3 Energibesparing
Inom RSG pågår en nulägesanalys över förbrukning av media såsom vatten, el, värme och kyla. 

• Arbete med en handlingsplan kommer att startas upp under 2019.

11.4 Renare arbetsplats 
Renare arbetsplats (RAP) är ett arbetssätt som avser att förbättra arbetsmiljön för brandmän 
och andra medarbetare som kommer i kontakt med farliga ämnen och kontaminerat material 
i samband med insats, övning och rengöring. Det innefattar både teknik, kunskap och insikt 
samt rutiner och processflöden.

• Under 2019 fortsätter arbetet med införande och utveckling av RAP. I utvecklingsarbetet 
beaktas särskilt miljöpåverkan.

26 RSG:s verksamhetsplan 2019

11 Miljö och hållbar utveckling
RSG:s inriktningsmål är att minska miljöbelastningen. Miljöaspekterna ska beaktas i 
all verksamhet och därmed bidra till en hållbar utveckling.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
  

Förbundsledningen Utfärdat datum: 2018-08-28 
Lena Simenius-Peters, 031-335 27 63 Presidiet:  
 Förbundsstyrelsen: 2018-09-27 Dnr: 0397/18 
 

Förslag till finanspolicy för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Förbundsstyrelsen godkänner förslag till finanspolicy i enlighet med bilaga till detta 
tjänsteutlåtande.  
 
Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till finanspolicy till förbundsfullmäktige för fastställande.  
 
SAMMANFATTNING 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, ska enligt kommunallagen uppfylla vissa 
krav vid den ekonomiska förvaltningen. Den finansiella verksamheten vid förbundet är 
omfattande till sin storlek men med en ytterst förenklad hantering vilket framgår av 
finanspolicyn. De ekonomiska medel som innehas av förbundet utgörs till största delen av 
medel avsatta för pensionsförpliktelser och finanspolicyn inkluderar hanteringen av dessa. 
Förbundets medel placeras i medlemskommunernas interna koncernbanker. Förbundet 
upptar inte några lån.  

 
ÄRENDET 

Tidigare finanspolicy för förbundet 
Den existerande finanspolicyn för förbundet är framtagen 2002. Den är tämligen 
omfattande vad gäller möjligheter att göra finansiella placeringar samt är beslutad av 
dåvarande direktion. Det nya förslaget till finanspolicy ska spegla hur finansverksamheten 
bedrivs för närvarande och antas av förbundsfullmäktige.  
 
Beskrivning av förbundets nuvarande ekonomiska verksamhet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med sex medlems-
kommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille samt Lerum. Göteborg utgör 
den största medlemskommunen med en andel motsvarande cirka 70 % av förbundet.  
 
Räddningstjänsten Storgöteborg har ekonomiska tillgångar i form av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser och eget kapital. Förbundet erhåller varje år från medlemskommunerna 
medel till pensionsavsättningar och för pensionsutbetalningar samt särskild löneskatt, 
baserade på KPA:s pensionskostnadsprognoser och fakturor. Det har hittills inneburit att 
avsättningarna och de finansiella tillgångarna ökat från år till år.  
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Det egna kapitalet utgörs dels av 90 miljoner kronor som upparbetades enligt den gamla 
pensionsmodellen före 1998 och som förbundet fick behålla för att kunna finansiera de 
egna investeringarna. Dels av eget kapital som ökat med 25 miljoner kronor sedan 1998. 
Av dessa utgör 5 miljoner kronor den inbetalning till det egna kapitalet som Lerums 
kommun gjorde vid anslutningen 2007. Det skedde för att Lerums andel av förbundets 
egna kapital skulle motsvara samma ägarandel som kommunen utgjorde av förbundet 
enligt förbundsordningen. 
 
RSG erhåller varje månad medlemsavgifter från respektive medlemskommun, motsvarande i 
budgeten fastställda avgifter för innevarande år. Medlemsavgifterna används för samtliga 
löpande driftkostnader, inklusive avskrivningskostnader.  
 
Förbundet har, mot bakgrund av ovanstående, inte något behov av att låna upp medel för att 
täcka löpande kostnader eller investeringar.  
 
Under en följd av år har överskottsmedlen lånats ut mot revers till Göteborgs Stads 
koncernbank och förbundet erhållit ränta. Reversen löper på 375 miljoner kronor utlånade 
till 0,8 procents ränta för perioden den 4 april 2016 till den 6 april 2021.   
 
På övriga kassa- och bankmedel erhålls för närvarande ingen ränta.  

Lagstadgade krav i förslag till finanspolicy 
Förslaget till ny finanspolicy innehåller de moment som föreskrivs i Kommunallag 
(2017:725) under 11 kap. 1–4 §§, Ekonomisk förvaltning, även om hanteringen av 
förbundets ekonomiska medel är begränsad och finanspolicyn förenklad. Nedan redogörs 
för hur respektive paragraf tolkas och hanteras av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
  
”Mål för den ekonomiska förvaltningen 
1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 
landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 
14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.” 
 
Hantering inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Förbundsfullmäktige har den 29 mars 2017 fastställt att god ekonomisk hushållning för 
förbundet definieras som: 
 
”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar att 
verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. 
Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga inriktningar och samhällets 
mål redovisas.” 
 
Detta innebär för varje enskilt år att förbundet förväntas hantera årets samtliga kostnader 
med hjälp av medlemsavgiften och externa intäkter, samt att resultatet (det finansiella 
målet) uppgår till plus minus noll.  
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Beträffande resultatutjämningsreserv fattades vid medlemssamrådet den 10 oktober 2014 
ett enigt beslut om att förbundet inte ska bygga upp en resultatutjämningsreserv, då 
medlemskommunerna ytterst beslutar om och ansvarar för förbundets ekonomiska ram. 
 
 
”Medelsförvaltningen 
2 § Kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
 
3 § Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.” 
 
Hantering inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Förbundsfullmäktige föreslås anta en finanspolicy som inte innehåller andra placerings-
alternativ för RSG än möjligheten att placera överskottsmedlen i medlemskommunernas 
koncernbanker eller motsvarande. Genom att placera medlen hos en eller flera av 
medlemskommunernas koncernbanker minimeras de finansiella riskerna för förbundet 
som därmed inte bedriver finansiell verksamhet på egen hand eller upphandlar externa 
finansiella tjänster. Förbundet har i nuläget inte behov av att låna upp medel, men om så 
skulle bli fallet föreslås att upplåning sker hos medlemskommunerna.  
 
”4 § Fullmäktige ska utöver vad som följer av 3 § besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten 
risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll 
av förvaltningen ska ske.” 
 
Hantering inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Medel avsatta för pensionsförpliktelser utgör huvuddelen av tillgångarna avseende bank samt 
reverser och förvaltas inte separat. Förvaltningen av pensionsmedlen redovisas inte i en 
särskild policy utan ingår i den föreslagna nya finanspolicyn.  
 

Delegationsordning 
Förbundsstyrelsen delegerar enligt delegationsordningen åt direktören att ”Besluta om och 
teckna reverser och skuldebrev till medlemskommunernas koncernbanker med undantag för 
de fall som är förbjudna att delegera enligt 6 kap 34 § kommunallagen”. 
 
Av delegationsordningen framgår också att information ska lämnas till styrelsen. 
 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Förbundsdirektör 
 
 
 
 Lena Simenius-Peters 
 Ekonomichef 
 
Bilaga: Finanspolicy för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
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Finanspolicy för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

1 Inledning 
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Med finansverksamhet avses finansiering och 
likviditetsförvaltning.  

Finanspolicyn omfattar även förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser, 
vilka utgör den övervägande delen av förbundets ekonomiska medel.  

Mål för den ekonomiska förvaltningen i en kommun (kommunalförbund) framgår av 
Kommunallag (2017:725) 11 kap. §§ 1–4. 

1.1 Syftet med finanspolicyn 

Syftet med finanspolicy är att fastställa:  

• Finansverksamhetens mål. 
• Riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras. 
• Riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten. 
• Riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. 
 
1.2 Målet med finansverksamheten 

Finansverksamheten övergripande mål är att: 

• Säkerställa kommunalförbundets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera räntekostnaderna.   
• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll. 
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2 Organisation och ansvarsfördelning 
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan förbundsfullmäktige respektive 
förbundsstyrelsen och förbundsdirektören. Delegation av beslutsrätt från 
förbundsstyrelsen till förbundsdirektören framgår av förbundsstyrelsens 
delegationsordning.  
 

2.1 Förbundsfullmäktiges ansvar 

• Beslutar om finanspolicy med eventuella revideringar. 
 

2.2 Förbundsstyrelsens ansvar 

• Säkerställer en god intern kontroll och att riktlinjerna i finanspolicyn följs. 
• Lämnar vid behov förslag till förbundsfullmäktige om revidering av 

finanspolicyn.  
 
2.3 Förbundsdirektörens ansvar 

• Ansvarar för verkställandet av den finansiella verksamheten med utgångspunkt 
från denna policy. 

• Rapporterar till förbundsstyrelsen om den finansiella utvecklingen och 
ställningen samt om fattade finansiella beslut grundade på delegation. 

• Säkerställer att det finns en uppdelning som medför att inte en och samma 
person utför åtgärderna beslut, verkställighet och bokföring.  

 
 
3 Likviditetsförvaltning/tillgångar 
Förbundsdirektören ansvarar för att det finns god betalningsberedskap genom tillgång 
till likvida medel, vilka definieras som: 

• Kassa och bank. 
• Avtalad checkräkningskredit. 
 
För att trygga likviditetsförsörjningen i förbundet kan avtal tecknas med bank om en 
checkräkningskredit.  

3.1 Placeringsalternativ 

Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är utöver bankkonto: 
• Medlemskommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
Vid placering av överskottslikviditet får inga valutarisker tas. 
 
 
4 Finansiering 
Vid behov av finansiering ska förbundet rådgöra med medlemskommunerna. 
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5 Rapportering och uppföljning 
 Av rapporteringen ska följande uppgifter framgå: 

• Aktuell likviditetssituation. 
• Utestående placerade medel med uppgift om löptid och avkastning. 
• Samtliga fattade delegationsbeslut (redovisas löpande). 
• Andra väsentliga finansiella händelser. 
 
5.2 Rapportering till förbundsfullmäktige 

I samband med årsredovisning och delårsbokslut redovisas förbundets finansiella 
ställning och verksamhet. 
 
5.3 Rapportering till förbundsstyrelsen 

I samband med årsredovisning och delårsbokslut redovisas förbundets finansiella 
ställning och verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdateringshistorik  
Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Granskare 
2019-01-01 Nytt dokument Lena Simenius-Peters 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
  
Verksamhet- och chefsstöd Utfärdat datum: 2018-09-19 
Marie Karlsson, 031-335 2885 Presidiet: - 
 Förbundsstyrelsen

: 
2018-09-27 Dnr: 0429/18 

 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med uppföljningsrapporter 
omfattande ekonomi, personal och verksamhet 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

● Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna för delårsbokslutet 
per augusti 2018. 
 
● Förbundsstyrelsen överlämnar uppföljningsrapporterna till 
förbundsfullmäktige för fastställande. 
 
 

SAMMANFATTNING 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med 
kommunallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. 
 
Resultatet uppgår till 6,8 mkr mot budgeterade -4,0 mkr. Prognosen visar ett 
årsresultat på 2,5 mkr. Budgeten är underbalanserad med -4,0 mkr vilket 
innebär ett prognostiserat överskott med 6,5 mkr jämfört med den 
underbalanserade budgeten. 
 
Årets budget har underbalanserats med -4,0 mkr med syfte att fortsätta 
uppbyggnaden av brandskyddskontrollverksamheten. Enheten håller tilldelad 
budget och förväntas göra så även för helåret. 
 
Resultatöverskottet består främst av lägre personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster. Intäkter har även genererats vid försäljning av äldre anläggningstillgångar. 
Vidare har vakanser och uppskjutna rekryteringar haft påverkan på aktiviteter som 
i större omfattning genomförs under andra halvåret och som då blir en något mer 
kostnadsintensiv period i det avseendet. 
 
Sommarens situation med extrem torka har inneburit att förbundet med personal, 
fordon och utrustning har stöttat andra räddningstjänster i släckningsarbetet. 
Kostnaden för detta uppgår till ca 2 mkr och motsvarande belopp har reserverats 
som en intäkt i väntan på ersättning från MSB och berörda räddningstjänster.  
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RSG har ansträngt sina resurser för att upprätthålla beredskapen som dessutom 
utökats avseende skogsbrandsbekämpning. Kostnaderna för egen höjd beredskap 
uppgår till 2 mkr.  
 
Sammanfattningsvis redovisas ett positivt resultat per augusti och prognosen pekar 
på ett överskott för året. Därmed uppfylls de ekonomiska målen. Prognosen per 
augusti visar ett resultat som, trots ökade kostnader enligt ovanstående, är på 
samma nivå som prognosen per maj, och detta beror på den bestående 
vakanssituationen. Med hänsyn tagen till den inom flera kategorier svåra 
situationen avseende rekrytering, görs bedömningen att förbundet till övervägande 
delen uppfyller även verksamhetsmålen. Sammantaget görs bedömningen att 
kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. 
 
 
 
 
 
 
Lars Klevensparr 
Direktör 
 
 
 
 Marie Karlsson 
 Enhetschef Ekonomi 
 
 
 
 
Bilaga 1      Uppföljningsrapport omfattande ekonomi och personal 
Bilaga 2      Verksamhetsuppföljning 
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1. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETS UPPDRAG 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, omfattar de sex medlems-
kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, 
sammanlagt knappt 830 000 invånare. 
 
Förbundet svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot 
brand utifrån lagen om skydd mot olyckor, LSO. Förbundet utövar tillsynsverk-
samhet inom ramen för LSO inklusive brandskyddskontroller, samt både tillsyns- 
och tillståndsverksamhet enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 
 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och 
i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Förbundet upprättar även 
verksamhetsplan och internkontrollplan.    

2. UPPFÖLJNING 

Föreliggande rapport omfattar delårsbokslutet per augusti. 
 
Ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen sker årligen vid sex tillfällen.  
Verksamhetsuppföljning sker i dialogform löpande under året. I samband med 
delårsbokslutet per augusti och i årsredovisningen lämnas skriftlig redovisning 
av genomförda aktiviteter som jämförs med målen enligt verksamhetsplanen.  
I samband med årsredovisningen redovisas även en utförligare statistik-
sammanställning över genomförda räddningstjänstuppdrag. 

3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Förbundsfullmäktige fastställde följande förändrade formulering av förbundets 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning den 29 mars 2017: 
 
”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och 
visar att verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå 
målen. Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga 
inriktningar och samhällets mål redovisas.”  
 
RSG:s verksamhetsmål framgår av verksamhetsplanen och de mål som kan 
redovisas och prognostiseras i samband med föreliggande delårsbokslut 
redovisas i Verksamhetsuppföljningen, bilaga 2.  
 
Förbundet visar ett positivt resultat efter åtta månader, förväntas enligt 
prognosen för året lämna ett överskott och uppfyller därmed de ekonomiska 
målen. Med hänsyn taget till att det inom vissa verksamheter råder en 
bekymmersam rekryteringssituation görs bedömningen att förbundet till 
övervägande delen uppfyller även verksamhetsmålen. Sammantaget görs 
bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.  
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Tabellen nedan, samt Verksamhetsuppföljningen, bilaga 2, redogör för 
verksamhetens mål och måluppfyllelse. 
 

 
 

4. DET EKONOMISKA LÄGET PER AUGUSTI 

Jämförelse görs med resultat och prognos per den 31 maj 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsavgifterna har räknats upp med 2,0 % inför 2018 och avgifterna utgör  
85 % av förbundets intäkter. Den resterande andelen, 15 %, utgörs av externa 
intäkter där huvudparten, 40 mkr, är relaterad till automatiska brandlarms-
uppkopplingar och avgift för utryckningar på grund av obefogade automatlarm.  
 
Utfallet för årets löneöversyn är i genomsnitt 2,2 % totalt, att jämföra med 2017 
års utfall på 2,2 % samt 2016 års utfall på 2,25 %.  
 
Kostnaderna för fortsatt uppbyggnad och etablering av RSG:s verksamhet 
avseende brandskyddskontroller, överskrider intäkterna även 2018. För att 
finansiera verksamheten 2018 överförs 4,0 mkr av förbundets ackumulerade 
överskott och budgeten underbalanseras med -4,0 mkr. 
 
Efter årets åtta första månader är resultatet 6,8 mkr och prognosen för året visar 
på ett förväntat utfall på 2,5 mkr. Trots ökade kostnader med 2 mkr för höjd 
beredskap under sommaren är prognosen för årsresultatet i samma nivå som per 
maj. Det beror på ytterligare överskott på grund av vakanta tjänster, överskott 
avseende avskrivningskostnader samt försäljning av äldre anläggningstillgångar. 

Mål Resultat 31 aug Prognos 31 dec Kommentar

RSG ska påbörja 450 

tillsyner.
150 300

Risk för att målet inte nås, på grund av stor 

tidsåtgång för komplicerade ärenden och 

utveckling av rättssäkert arbetssätt samt 

underbemanning, fortsatt uppföljning sker.

RSG ska genomföra 1 

200 förebyggande 

informationstillfällen.

600 1 200 Målet kommer att nås.

1 600 

objektsorienteringar 

ska genomföras.

1000 1 600 Målet kommer att nås.

Larmbehandlingstiden 

ska understiga 60 

sekunder vid brand i 

byggnad.

53 53 Målet kommer att nås.

Andel obefogade larm 

ska inte överstiga 90 % 

av automatlarmen.

91,6 % 91,6 %
Risk för att målet inte nås, fortsatt uppföljning 

sker.

 

Periodens resultat  

augusti 

6,8 mkr   

           maj 

10,5 mkr   

Prognostiserat årsresultat 2,5 mkr                3,1 mkr   

Årsbudget -4,0 mkr   -4,0 mkr   

Budgetavvikelse mot årsresultat 6,5 mkr   7,1 mkr   
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Vakanserna medför att förbundet inte klarar alla åtaganden, som exempelvis 
handläggning av remisser från kommunerna och att genomföra brandskydds-
kontroller i tillräcklig utsträckning. 

5. AKTUELLA FRÅGOR INOM FÖRBUNDET 

Arbetet med den nya handlingsplanen enligt LSO för 2020–2023 har startats. Den 
kommer att baseras på uppdaterade risk- och olycksanalyser. Nya risker håller 
redan på att byggas in i samhället. RSG måste fortsatt klara av att hantera de 
vanligaste olyckstyperna med tillägg för ett antal nya som exempelvis 
olycka/brand i tunnel, under mark eller vid långa inträngningsvägar, brand i 
mycket höga hus och komplexa byggnader samt pågående dödligt våld/terror. 
 
Ett antal nya brandtekniska utmaningar påverkar både remisshantering, 
tillsynsverksamhet samt förmågan inom operativ verksamhet som exempelvis 
höga hus helt byggda i trä, tät stadsbebyggelse, solceller och nya system för 
energilagring. Ökande risker inom den operativa arbetsmiljön måste utredas och 
förebyggas när ny teknik utvecklas. 
 
Den förebyggande verksamheten mot brand omfattar även granskning av plan- 
och bygglovsremisser samt tillsynsverksamhet. Förbundet klarar inte av att 
hantera det ökande inflödet av remisser från medlemskommunerna och inte 
heller det förväntade antalet tillsyner utan kommer att tillsätta ytterligare 
handläggare för att möta behovet.  
 
Ovanstående problem har redan beskrivits under en följd av år och redovisades 
återigen för medlemskommunerna i samband med medlemssamrådet i mars. Att 
det är tillväxten, utbyggnaden och infrastrukturförändringarna inom 
kommunerna som ändrar förutsättningarna för räddningstjänstens operativa och 
förebyggande arbete, visade budgetsamrådets deltagare förståelse för, vilket 
framgår av 2019 års budgetbeslut. RSG har påbörjat förberedelserna inför 
framtida samhällsförändringar både genom att planera för kommande behov av 
utbildnings- och övningsverksamhet och utökad rekrytering inom strategiska 
områden.   
 
Som en del av den påbörjade uppdateringen av handlingsprogrammet inför  
2020–2023, pågår utveckling av målsättningarna för optimeringsprinciper, det 
vill säga hur RSG enligt LSO ska beakta likvärdigt skydd för invånarna och 
genomföra effektiva räddningsinsatser. Principerna för optimering måste först 
fastställas, åtaganden inventeras och mätmetoder utvecklas. Under våren 
genomfördes två workshopar, en med medarbetare och en med förbundsstyrelse 
och ledningsgrupp. Senare ska relevanta analyser utifrån tidsrelaterade mål för 
räddningsinsatser genomföras, vilket sannolikt sker med hjälp av konsultstöd.  

 
Analyserna ska, i förhållande till stads- och samhällsutvecklingen, bidra till 
möjligheter att effektivisera RSG:s operativa verksamhet för att optimera 
resurserna. Frågan om brandstationernas framtida geografiska placering och 
storlek kräver att RSG kommer längre i ovanstående analyser.  
 

Page 337 of 451



Delårsbokslut per 31 augusti 2018 

 
 

 
6 

 

Förbundet arbetar redan nu med frågan om den operativa bemanningen över 
dygnet och arbetstidens förläggning, med hjälp av en extern utredare med 
räddningstjänstbakgrund. En arbetsgrupp med representanter från berörda delar 
av RSG har tillsatts.  
 
Beslut har fattats om att under första kvartalet 2019 införa en så kallad offensiv 
enhet i centrala Göteborg vilken kommer att bemannas med tre personer. Det 
mindre fordon som ska användas håller på att utrustas. Första insatsperson inom 
RiB-verksamheten (Räddningstjänstpersonal i Beredskap) är på väg att införas i 
Frillesås.  
 
RSG är remissinstans för regeringens betänkande ”En effektivare kommunal 
räddningstjänst”, (SOU 2018:54). En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med 
remissvaret, som ska lämnas till Justitiedepartementet senast den 2 november 2018. 

Flertalet av de frågor och områden förbundet arbetar med, sträcker sig över lång tid. 
En kort uppdatering av några angelägna om av förbundsövergripande karaktär följer 
nedan. I bilaga 2, Verksamhetsuppföljning, finns mer uttömmande och detaljerade 
beskrivningar av pågående verksamhet samt aktuell statistik.  

5.1 Operativ verksamhet  

Sommarens situation med extrem torka har inneburit att förbundet med 
personal, fordon och utrustning har stöttat andra räddningstjänster nationellt. 
RSG har inte varit drabbat av motsvarande kraftiga skogsbränder. De egna 
resurserna har dock varit ytterst ansträngda under semesterperioden för att 
upprätthålla RSG:s egen beredskap som dessutom utökades avseende skogs-
brandsbekämpning till en uppskattad kostnad av 2 miljoner kronor. Förbundet 
har således haft ett offensivt förhållningssätt. Ett antal händelser med bränder 
som krävt större och längre insatser har inträffat inom förbundet under 
sommaren. Precis som föregående år har den operativa beredskapen utökats 
inför större planerade evenemang. Det ansträngda läget har medfört att 
semestrar har avbrutits och att ordinarie handläggningsarbete inte har kunnat 
utföras.  
 
RSG har tagit aktiv del i det regionala och nationella samarbetet vid sommarens 
större händelser inom landet, både inom RäddsamVG, tillsammans med 
räddningstjänsterna i södra Sverige samt på plats inom MSB. Erfarenheterna 
håller nu på att samlas in för att inför kommande sommar kunna nyttjas om 
motsvarande situationer uppstår. De ekonomiska konsekvenserna är ännu inte 
helt utredda då det tar tid att sammanställa vilka resurser som RSG ställt till 
förfogande och som så småningom kommer att ersättas av de drabbade 
kommunerna och staten.  

5.2 Gränslös räddningstjänst inom GR  

Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) och Bohus Räddningstjänst-
förbund (BORF) är nu anslutna till RSG:s ledningscentral och det fungerar väl. 
Enligt den preliminära tidplanen kommer Södra Bohusläns Räddningstjänst-
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förbund (SSBR) att anslutas under hösten och Öckerö Kommuns Räddningstjänst 
under december. Under 2018 sker utalarmeringen från 112-samtalen via RSG. 
Nästa steg innebär att samtliga anslutna räddningstjänster ingår i ett gemensamt 
operativt ledningssystem som leds av räddningschef i beredskap inom RSG, med 
planerad gemensam start under 2019. 
 
I det nya avtalet med SOS Alarm AB står RSG som mottagare av fakturorna som 
avser även GR:s räddningstjänster och därmed omfattas av den nya lägre 
prisnivån. RSG fakturerar GR:s räddningstjänster ett högre belopp som ska utgöra 
ersättning för RSG:s ledningsinsatser inom ramen för gränslös räddningstjänst.  

5.3 Förbyggande verksamhet – ärenden föremål för rättslig prövning 

Som en följd av förtätningen av bostäderna i centrala Göteborg finns lägenheter 
som bara har fönster mot innergård. Dessa är sällan tillgängliga för stegfordonen. 
Räddningstjänstens bärbara stegar når maximalt 12 meter och lägenheter högre 
upp kan därmed inte nås med hjälp av den bärbara stegen. Den bogserbara så 
kallade gårdshävaren, vilken är en lokal lösning som inte finns omnämnd i bygg-
regler eller allmänna råd, ger inte en säker utrymning då den tar lång tid att få på 
plats och har en begränsad kapacitet. Därför togs gårdshävaren ur drift 2017. För 
att öka RSG:s livräddande kapacitet vid larm till fastigheter som identifierats som 
gårdshävaradresser larmas en extra släckenhet.  
 
Förbundet har i ett omfattande utredningsmaterial förklarat varför samhället i 
form av RSG inte kan tillgodose kravet på en andra utrymningsväg med hjälp av 
gårdshävaren. Länsstyrelsen har bett RSG utveckla resonemanget ytterligare. Ett 
tjugotal ärenden ligger hos länsstyrelsen och inväntar besked om hur länssty-
relsen ser på att samhället eventuellt kan anses ha rätt att begära att den enskilde 
vidtar åtgärder för att säkerställa en andra utrymningsväg i fall där samhället 
tidigare tagit på sig ett ansvar. Oavsett länsstyrelsens beslut i frågan är det högst 
sannolikt att endera av parterna överklagar beslutet. 
 
RSG:s myndighetstillsyner av flerbostadshus sker på fastigheter som saknar 
fungerande alternativ utrymningsväg. Den enskilde är skyldig att stå för skäligt 
brandskydd vilket kan innebära en andra utrymningsväg. Vid inventering har det 
framkommit att cirka 350 lägenheter endast har fönster mot innergård och inte 
kan nås med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar.  
 
Förbundet har fått rätt i ett ärende i kammarrätten, där en så kallad liststege inte 
bedöms bidra till en tillräckligt säker utrymning av en fastighet. Bostadsrätts-
innehavaren har begärt att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) ska ta ställning 
till om prövningstillstånd kan beviljas och om ärendet kan överklagas i HFD.  

5.4 Brandskyddskontroll 

Enligt den fleråriga plan som lagts för uppbyggnaden av verksamheten på 
Enheten för brandskyddskontroll och sotning har det gjort försöks till ytterligare 
rekryteringar under 2018. Det råder dock problem med kompetensförsörjningen 
även avseende brandskyddskontrollanter - vilkas yrkestitel är skorstensfejar-
tekniker - då få utbildas i den påbyggnadsutbildning som krävs efter genom-
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gången utbildning till skorstensfejare och därpå följande krav på minst tre års 
praktik. MSB, som RSG har försökt påverka i frågan, ansvarar för utbildningen. 
RSG har dessutom redan anställt många av regionens brandskyddskontrollanter.  
 
De cirka 90 000 tillsynsobjekten inom förbundet medför en omfattande admi-
nistrativ hantering av myndighetsutövningen. RSG arbetar med effektivisering av 
exempelvis tidbokning, planering av brandskyddskontrollanternas resor mellan 
objekten under ett arbetspass, protokollskrivande samt fakturering.   

5.5 Statliga medel till kommunerna för höjd beredskap 

Regeringen har aviserat att primärkommunerna måste höja förmågan rörande 
krisberedskap samt höjd beredskap och det avser även räddningstjänst. MSB 
förtydligade redan 2017 att statliga medel kommer att riktas till bland annat 
anställningar av personal, investeringar i utrustning som syftar till att förbättra 
robustheten i samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap, samt åtgärder för 
att öka förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.  
 
De statliga medlen utbetalas till respektive medlemskommun och förbundet gör 
anspråk på delar av dessa för områden som exempelvis kunskapsuppbyggnad, 
analyser, övningar, befolkningsskydd, säkerhet ur ett flertal aspekter samt för att 
räddningstjänstens verksamhet i ett krisläge ska kunna upprätthållas med 
avseende på reservsystem, tillgång till baslivsmedel, drivmedel, reservkraft, el- 
och teleförbindelser och så vidare.  
 
Förbundet har tillsatt en befattning inom säkerhetsområdet för att öka säkerhets-
medvetandet och tillskapa ett systematiskt samordnat säkerhetsarbete i hela 
organisationen.  

5.6 Nytt avtal med SOS Alarm AB avseende räddningsintervju och teknik 

Ett nytt och omfattande samverkansavtal har tecknats med SOS Alarm AB 
avseende räddningsintervjuerna och med särskilda bilagor avseende tekniska 
åtaganden, sekretess och utvecklings- och kvalitetsarbete samt anpassat avtalet 
efter de ansvarsregler som följer av den nya dataskyddsförordningen. Avtalet 
gäller från den första augusti 2018 och är mer ekonomiskt fördelaktigt för RSG än 
det tidigare avtalet.  

5.7 Reviderad förbundsordning 

Då den procentuella fördelningen mellan medlemskommunerna årligen kommer 
att förändras under 2019–2021, för att därefter gälla fortsättningsvis, ligger nu 
ett förslag till ny förbundsordning hos kommunerna för beslut. Förändringen är 
en följd av att medlemskommunerna har antagit en ny modell för beräkning av 
medlemsavgifterna.  

5.8 Utbildningsanläggningen Färjenäs  

I enlighet med ett uppdrag till förbundsdirektören från förbundsstyrelsen den         

31 maj 2018, utreds nu möjligheterna att behålla Färjenäs och utveckla området för 

att på sikt kunna fungera som RSG:s framtida utbildnings- och övningsanläggning.  
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6. EKONOMISK ANALYS AV RESULTAT OCH PROGNOS 

6.1  Resultaträkning 

 

Nedan redogörs för periodens resultat i jämförelse med periodens budget samt prognosen 

för året. Siffrorna inom parentes i nedanstående text visar föregående års resultat perioden 

januari till augusti.  

 
Resultat    budgetavvikelse +8,2 mkr 
För perioden januari till augusti redovisas ett resultat på 6,8 mkr (16,0 mkr). I 
jämförelse med budget innebär det ett överskott på 8,2 mkr. 
Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat, 
men även verksamhetskostnaderna understiger budget, medan intäkterna visar 
ett överskott. 

RESULTATRÄKNING 2018-08-31

Utfall Utfall Budget Diff Utfall Prognos Årsbudget Diff
Mkr 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31 2017 2018 2018

Verksamhetens intäkter
Larmkommunikation      13,7      14,4      14,3      0,1      20,6     21,8     21,6     0,2                
Förebyggande intäkter     5,0        5,0        5,7        0,7 -     8,3       8,5       9,2       0,7 -               
Obefogade larm     11,7      11,7      12,0      0,3 -     19,5     18,0     18,0     -                 
Myndighetsutövning 4,7        8,0        8,9        0,9 -     8,9       14,0     14,7     0,7 -               
Övriga intäkter         17,4      19,8      16,2      3,6      27,0     30,6     24,4     6,2                
varav jämförelsestörande post

S:a intäkter 52,5      58,9      57,1      1,8     84,3     92,9     87,9     5,0               

Verksamhetens kostnader
Entreprenad- och konsultkostnader 14,8 -     15,8 -     15,3 -     0,5 -     23,9 -    26,2 -    22,8 -    3,4 -               
Personalkostnader 313,4 -    332,4 -    335,8 -    3,4      466,9 -   500,5 -   504,8 -   4,3                
varav lön och sociala avgifter 263,2 -    277,2 -   280,6 -   3,4      401,1 -  417,7 -  422,0 -  4,3                
varav pensionskostnader 50,2 -     55,2 -     55,2 -     -       65,8 -    82,8 -    82,8 -    -                 
Övriga verksamhetskostnader 58,1 -     63,6 -     65,1 -     1,5      98,6 -    102,7 -   100,9 -   1,8 -               

S:a kostnader 386,3 -   411,8 -   416,2 -   4,4     589,4 -  629,4 -  628,5 -  0,9 -              

Avskrivningar 17,7 -     19,0 -     21,1 -     2,1     26,8 -    29,1 -    31,5 -    2,4               

Verksamhetens nettokostnader 404,0 -   430,8 -   437,3 -   6,5     616,2 -  658,5 -  660,0 -  1,5               

Medlemsavgifter
Göteborgs stad               258,1     267,5     267,5     -       381,0    401,3    401,3    -                 
Mölndals kommun            28,3      29,4      29,4      -       41,8     44,0     44,0     -                 
Kungsbacka kommun 33,9      35,1      35,1      -       50,1     52,7     52,7     -                 
Härryda kommun 12,8      13,2      13,2      -       18,9     24,8     24,8     -                 
Partille kommun 15,9      16,5      16,5      -       23,5     19,8     19,8     -                 
Lerums kommun 23,0      23,9      23,9      -       34,0     35,8     35,8     -                 

S:a medlemsavgifter 372,0    385,6    385,6    -      549,3   578,4   578,4   -                

Finansiella intäkter 2,0        2,0        2,0        -      3,0       3,0       3,0       -                

Finansiella kostnader 6,5 -       8,9 -       8,8 -       0,1 -    10,6 -    13,3 -    13,3 -    -                
varav pensionskostnader 6,5 -      8,8 -      8,8 -      -      10,5 -    13,2 -    12,2 -    1,0 -              

RESULTAT 16,0   6,8     1,4 -    8,2     9,8    2,5    4,0 -   6,5               
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Prognosen för helåret är ett förväntat överskott på 2,5 mkr. Årsbudgeten på  
-4,0 mkr inkluderar underbalanseringen på -4,0 mkr som beviljades inför 2018 
med hänsyn till fortsatt uppbyggnad av arbetet med brandskyddskontrollerna. I 
jämförelse med årsbudgeten inklusive underbalanseringen är avvikelsen mot 
budget 6,5 mkr för helåret. 

 
Intäkter    budgetavvikelse +1,8 mkr 
Förbundets totala intäkter uppgår till 58,9 mkr (52,5 mkr) och överstiger budget 
med 1,8 mkr för perioden. Intäkter för larmabonnemang ökar, om än i mindre 
takt än tidigare, men med anledning av nybyggnationen i Göteborg förväntas fler 
nya abonnemang tecknas. Antalet genomförda tillsyner och utfärdade tillstånd för 
brandfarlig vara blir lägre än budgeterat och därmed sjunker intäkterna. 
Kommunkonceptet med utbildning riktad till medlemskommunerna fortsätter att 
utvecklas. Förbundet har sålt äldre andningsskydd för 1 mkr tillbaka till 
leverantören.  

 
Prognosen för året pekar på ett intäktsöverskott med 5,0 mkr. I intäkterna ingår 
en estimerad reservation avseende ersättning för insatser i andra delar av landet 
under sommaren där RSG bistått i släckningsarbetet. En första preliminär 
beräkning visar på ca 2 mkr, vilket i den här prognosen motsvarar de kostnader 
som RSG har rätt att få ersättning för. Intäkten är preliminär och exakt summa har 
ännu inte bekräftats. 

 
Entreprenad- och konsultkostnader  budgetavvikelse -0,5 mkr 
Entreprenad- och konsultkostnaderna uppgår till 15,8 mkr (14,8 mkr). Periodens 
resultat visar ett mindre underskott jämfört med budget. Här ingår 
konsultkostnader för expertstöd i olika frågor som exempelvis upphandling och 
IT. Utbildningskostnader i samband med införandet av Office 365 ingår här. Här 
återfinns även kostnader för inhyrd personal i vissa fall när ordinarie personal 
inte finns att tillgå. 

 
Prognosen för året visar att entreprenad- och konsultkostnader förväntas öka och 
generera ett budgetunderskott på -3,4 mkr för helåret.  

 
Personalkostnader   budgetavvikelse +3,4 mkr 
Personalkostnaderna, exklusive pensionskostnader, uppgår till 277,2 mkr (263,2 
mkr). Utfallet inkluderar den ökade kostnaden på i genomsnitt 2,2 % för 
löneöversynen 2018, men avviker från budget av flera orsaker. Ett stort antal 
tjänster inom olika områden är antingen föremål för rekrytering eller blir tillsatta 
senare än planerat. Även föräldraledighet, sjukdom och tjänstledighet har bidragit 
till lägre personalkostnader. Dessa faktorer sammantaget har medfört att 
personalkostnaderna visar ett överskott trots att här ingår 2 mkr i kostnader för 
egen höjd beredskap under sommaren och även 2 mkr för det stöd RSG bistått 
med nationellt.    

 
Prognosen för året visar på ett budgetöverskott på 4,3 mkr. Jämfört med 
prognosen i maj, 6,8 mkr, är försämringen på grund av ovanstående insatser 
endast 2,5 mkr, vilket förklaras av den bestående vakanssituationen. 
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Pensionskostnader   budgetavvikelse +/-0 mkr 
Pensionskostnaderna prognostiseras alltid med +/-0 i förhållande till budget. 
Redovisningen och budgeteringen av förbundets pensionskostnader baseras på 
prognoser från KPA. Administrativa pensionskostnader tillkommer och den 
sammanlagda årsbudgeten, bestående av personal- och finansiella kostnader 
uppgår till 96 mkr. 

 
Budgetbeloppet baseras på prognosen framtagen av KPA i april 2017. Vid årets 
slut görs en avräkning mot medlemskommunernas avgifter och eventuell 
justering sker. 

 
Övriga verksamhetskostnader  budgetavvikelse +1,5 mkr 
Kostnader för övriga personalkostnader, lokaler, materiel och tjänster uppgår till 
sammanlagt 63,6 mkr (58,1 mkr). 

 
För perioden redovisas ett budgetöverskott på 1,5 mkr. Till en del påverkas 
genomförandet av olika arbeten av vakanta tjänster och rekryteringar som dragit 
ut på tiden.  

 
Prognosen för året visar på ett underskott på -1,8 mkr. Flera arbeten genomförs 
under den andra halvan av året och tenderar att bli mer kostnadsintensiva under 
hösten. Kostnaderna för drivmedel och även kostnader i samband med 
rekrytering har ökat. 

 
Avskrivningar    budgetavvikelse +2,1 mkr 
De planenliga avskrivningarna uppgår till 19,0 mkr (17,7 mkr), med en 
budgetavvikelse på 2,1 mkr. 

 
Prognosen för året visar på ett överskott på 2,4 mkr för helåret. 

 
Medlemsavgifter   budgetavvikelse +/-0 mkr 
Avgifterna för räddningstjänst och pensioner redovisas som kommunbidrag och 
motsvarar för perioden 385,6 mkr (372,0 mkr). Uppräkning av avgift för 
räddningstjänst mellan 2017 och 2018 är 2,0 %. Uppräkning av medlemsavgift för 
pensionskostnad sker i enlighet med KPA:s prognos. 

 
Totala medlemsavgifter för året beräknas uppgå till 578,4 mkr. 

 
Finansiella intäkter   budgetavvikelse +/-0 mkr 
Finansiella intäkter från reverslån för perioden uppgår till 2,0 mkr (2,0 mkr). 
Ingen ränta utgår på bankkonton eller plusgiro. För året beräknas de finansiella 
intäkterna uppgå till 3,0 mkr och följer därmed budget. 

 
Finansiella kostnader   budgetavvikelse -0,1 mkr 
De finansiella kostnaderna på 8,9 mkr (6,5 mkr) utgörs huvudsakligen av ränta på 
årets pensionsavsättning. För året som helhet beräknas de finansiella 
kostnaderna uppgå till 13,3 mkr och följer därmed budget.  
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6.2  Balansräkning 

 
 
Balansomslutningen uppgår till 760,2 mkr jämfört med 819,7 mkr vid bokslutet 
2017. 
 

BALANSRÄKNING 2018-08-31

M kr 2018-08-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5,3             6,1             
Materiella anläggningstillgångar
   Mark och byggnad 80,0           81,0           
   Maskiner och inventarier 124,0         131,1         
S:a anläggningstillgångar 209,3        218,2        

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 375,0         375,0         
S:a Finansiella tillgångar 375,0        375,0        

Omsättningstillgångar
Förråd och lager 3,2             3,0             
Kundfordringar 7,1             69,0           
Diverse kortfristiga fordringar 11,5           14,3           
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,5             11,2           
Kassa och bank 147,6         129,0         
S:a omsättningstillgångar 175,9        226,5        

S:a tillgångar 760,2     819,7     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 115,0         105,2         
Årets resultat 6,8             9,8             
S:a eget kapital 121,8        115,0        

Avsättningar
Avsättning för pensioner 533,5         517,4         
Övriga avsättningar 5,8             7,0             
S:a avsättningar 539,3        524,4        

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 0,7             0,7             
S:a långfristiga skulder 0,7            0,7            

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9,8             29,9           
Moms 1,6 -            7,1             
Personalens skatter och avgifter 9,0             7,3             
Övriga kortfristiga skulder 0,4             10,4           
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 80,8           124,9         
S:a kortfristiga skulder 98,4          179,6        

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 760,2     819,7     
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Anläggningstillgångarnas värde förändras främst beroende på nyanskaffningar, 
avskrivningar och försäljningar i den stora fordonsflottan. Investeringar och 
avskrivningar har sjunkit något sedan årsskiftet. 
 
Under sommaren har rutinen för fakturering av medlemsavgiften ändrats vilket 
innebär att den som regel inte längre ingår i kundfordringarna vid månadsskifte, 
därav avsevärt lägre kundfordringar i delårsbokslutet jämfört med vid årsskiftet. 

 
Likvida medel lånas ut via reverser till Göteborgs Stads koncernbank. 

 
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och 
pensionspremier, dels av årets förändring av pensionsavsättningen. 
Medlemskommunerna ska enligt avtal ersätta förbundet för samtliga 
pensionskostnader. Pensionsavsättningar har ökat med 16,1 mkr jämfört med 
årsskiftet. 

 
Övriga avsättningar 5,8 mkr avser sanering av mark på Färjenäs. Hittills i år har 
inga medel förbrukats.  

 
Övriga kortfristiga skulder bestod vid årsskiftet huvudsakligen av 2017 års 
preliminära medlemsavgift för pensioner på 8,7 mkr som nu återbetalats till 
medlemskommunerna. 

6.3  Balanskravsresultat 

Förbundet har för närvarande inte några ekonomiska händelser som påverkar 
beräkningen av balanskravsresultatet och inte heller någon 
resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. Därmed sammanfaller 
balanskravsresultatet med det redovisade resultatet och bedömningen är att 
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018. 

6.4  Investeringar 

Årets investeringar uppgår per augusti till 10,1 mkr. Under 2018 planeras 
investeringar för totalt 30 mkr, vilket är betydligt högre än föregående år då 
investeringarna uppgick till 15 mkr. 
 
Under året investeras i exempelvis följande: 
 
● Fordon som räddningsenhet, terrängfordon och personbilar av olika slag 
● Komplettering av slangresurser 
● Utskjutsstegar 
● Elektronisk utrustning till räddningsfordon; kommunikationsutrustning (RAKEL), 
navigeringsstöd och mobila enheter avseende verksamhetssystemet Daedalos 
● IT-utrustning omfattande bland annat Core Switch, datorer och servrar 
● WI-FI installeras på alla stationer 
● Elektronisk handbrandsläckning till utbildningsverksamheten 
● Övrigt som exempelvis räddningsutrustning, träningsutrustning och möbler 
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7. PERSONAL 

7.1 Arbetsgivarpolitik 

Förbundet strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande 
arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, dialog och delaktighet. Som ett led 
i detta arbetar förbundet kontinuerligt med att utveckla, förtydliga och förankra 
arbetsgivarpolitiken genom att i samverkan ta fram styrdokument till stöd för 
chefer och medarbetare. 

 
Löneöversyn  
Löneöversyn 2018 hade som målsättning att betala ut ny lön under våren 2018. 
Målsättningen höll och de nya lönerna utbetalades innan sommaren för alla 
avtalsområden. Ledarna, Vision, Akademikerförbundet SSR, SI och SACO hade 
löneöversynsdatum 1 april och Kommunal hade löneöversynsdatum 1 maj.  

 
Löneöversynen 2018 gav en genomsnittlig löneökning motsvarande 2,2 % totalt, 
vilket är att jämföra med 2017 års utfall på 2,2 % och 2016 års utfall på 2,25 %. 

7.2 Värdegrund och likabehandling  

Likabehandling är en prioriterad fråga och arbetet utgår från förbundets 
likabehandlingsplan med aktiviteter för 2018–2020. Under våren har en pilot-
omgång med workshops genomförts på ett antal stationer i förbundet. Fler 
tillfällen planeras till hösten 2018 och våren 2019.  

 
Revidering av förbundets riktlinje vid kränkande särbehandling pågår och en ny 
uppdaterad version ska vara klar hösten 2018. Upphandling av medarbetarenkät 
är påbörjad och likabehandling är ett av flera områden som kommer att 
undersökas.  

 
Årets Pridefestival arrangerades i augusti månad tillsammans med Kulturkalaset. 
RSG deltog i Göteborgs stads tält i Regnbågsparken och gick tillsammans med 
staden i Pridetåget, som i år samlade ca 15 000 deltagare. I samarbete med MSB 
arrangerades ett seminarie med föreläsning av Lukas Svärd samt efterföljande 
diskussion med representanter från RSG, MSB och Jämställdhetsmyndigheten.  

7.3 Personalvolym och personalstruktur  

Totalt antal anställda inklusive timanställda i förbundet är 869 personer. Av dessa 
är 175 beredskapsanställda och ingår i RiB-organisationen. I juni var antalet 
beredskapsanställda 156, men utökades med ett 20-tal under sommaren på 
grund av skogsbränderna.  

 
Andelen timanställd personal uppgår till 2,8 %, vilket är en ökning från 
föregående år då andelen var 1,6 %. Förbundet har sju räddningsvärn där 112 
personer är uttagna med tjänsteplikt. Antalet har ökat då motsvarande siffra för 
2017 var 84 personer.  
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I förbundet finns 96 tillsvidareanställda kvinnor, exklusive RiB-anställda. Störst 
andel kvinnor finns inom gruppen administration och handläggning. 

 
Inom gruppen räddningstjänstarbete är totalt 397 tillsvidareanställda och av 
dessa är 19 kvinnor. I gruppen ingår tio kvinnor som arbetar som brandmän, två 
brandingenjörer, tre LC-ledare, en brandinspektör, en ledningsoperatör, en 
insatschef och en stabschef. Av förbundets totalt 42 tillsvidareanställda chefer är 
tio kvinnor.  

 
Könsfördelning i %                          Kvinnor                Män        
Tillsvidareanställda jan-aug 2018 (2017) 14 % (14 %)              86 % (86 %)  
(Exklusive RiB-anställda) 
 

7.4 Kompetensförsörjning 

Rådande högkonjunktur på arbetsmarknaden medför en ökad konkurrens om 
potentiella medarbetare, vilket även RSG känner av. Generellt sett finns ett stort 
intresse för RSG som arbetsgivare vilket bidrar till många sökande när förbundet 
rekryterar.  

 
Rekrytering och avgång  
Några grupper som är fortsatt svåra att rekrytera är brandingenjörer och 
brandskyddskontrollanter. Inom dessa grupper råder en utbredd brist och 
konkurrens både avseende nyexaminerade och erfaren personal. Under perioden 
har 22 medarbetare slutat, motsvarande siffra för 2017 var 27 stycken. Tolv 
personer har avgått med pension, varav nio med särskild avtalspension och tre 
med ålderspension. Nio personer har slutat på egen begäran.  

 
Under första halvåret av 2018 har förbundet tillsvidareanställt 27 personer. Av 
dessa var elva heltidsbrandmän, två brandingenjörer, en fastighetstekniker, en 
verksamhetsledare, en systemförvaltare, en miljöstrateg, tre service- och 
lokalvårdare, en administratör, en upphandlare och en enhetschef till 
upphandlingsenheten. Vidare anställdes en enhetschef till radio- och 
larmenheten, en biträdande avdelningschef till tekniska avdelningen samt en 
brandskyddkontrollant och en brandmaterieltekniker. 
 
Inför sommaren anställdes och introducerades ett 30-tal vikarierande brandmän 
för att täcka upp under semesterperioden.  Övriga vikariebehov har täckts upp av 
RiB-anställda.  

 
Kommande rekryteringar och framtida behov 
Under hösten kommer ett flertal externa och interna rekryteringar att 
genomföras. Ett flertal brandingenjörer och brandskyddskontrollanter, en 
brandinspektör och en enhetschef kommer att rekryteras inom myndighets-
avdelningen. Inom avdelningen är även en verksamhetsutvecklare klar för 
anställning under september.  
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Till tekniska avdelningen kommer en teletekniker och tre fordonsmekaniker att 
rekryteras. Därutöver är fem service- och lokalvårdare, en fastighetstekniker och 
två enhetschefer klara för anställning inom kort. Avdelningen för verksamhets- 
och chefstöd rekryterar en ekonom, en servicetekniker och en trafikinstruktör. 
Till avdelningen operativ ledning rekryteras en LC-ledare med funktionsansvar. 
Insatsavdelningen kommer att anställa 20–30 heltidsbrandmän och även RiB-
verksamheten kommer ett rekrytera ett antal brandmän.  

7.5 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

RSG ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete med hög 
säkerhet och kvalitet. Målet är att alla medarbetare ska känna arbetsglädje och 
engagemang samt ges förutsättningar för utveckling som bidrar till en god hälsa.  
För att uppnå målet behöver arbetsmiljöarbetet vara integrerat i det dagliga arbetet.  
 
Tydliggörande av uppgifter och ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Vid utredning av allvarliga händelser är samarbetet etablerat mellan 
olycksutredning, analys och arbetsmiljöprocessen. Kompetensmatriser som 
beskriver förväntad kompetens för roll, ansvar och befogenheter, är framtagna 
och ska implementeras i samtliga ledningsfunktioner.  

 
Arbetsmiljödelegation 
Arbetet med arbetsmiljödelegationen pågår och kommer vara klart för 
implementering och utbildning hösten 2018.  

 
Arbetsmiljöronder  
Under våren 2018 påbörjades implementeringen av förbundets 
arbetsmiljöårshjul. Utifrån nya checklistor för såväl den fysiska som den 
psykosociala arbetsmiljön genomfördes arbetsmiljöronder på alla enheter. En 
specifik kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön för RSG:s chefer har 
genomförts. Samverkan för den psykosociala arbetsmiljön kommer att ske under 
hösten 2018.  

 
Utredning av arbetsskador, tillbud och avvikelser  
En revidering och uppgradering av incidentrapporteringssystemet Lisa har 
genomförts under våren. Den största förändringen är att den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön är inkluderad. Nya manualer för Lisa har tagits fram och 
nästa steg är utbildning och implementering i organisationen.  
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Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaro 2018 redovisas med jämförelse föregående år avseende perioden 
januari till augusti enligt underlag senast uppdaterat per 31 augusti 2018. 
 
Förbundets totala sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år visar en 
knapp minskning med -0,3 procentenheter.  Förbundets totala sjukfrånvaro på 
3,4 % är fortfarande låg jämfört med samhället i stort och övriga kommuner i 
regionen. Korttidssjukfrånvaron visar en knapp minskning med -0,1 och 
långtidssjukfrånvaron med -0.2 procentenheter.  

 
 
Sjukfrånvaro i % ack aug 2016 2017 2018 
Ack exkl karensdag tom aug 3,1 3,7 3,4 
Dag 1–14   1,4 1,6 1,5 
Dag 15–90   0,9 1,0 1,0 
Dag 91-fortf   0,8 1,1 0,9 
Karensdagen  0,4 0,4 0,4 
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Sjukfrånvaro kvinnor och män 
Sjukfrånvaron uppdelad på kön visar att det inte finns någon skillnad i den 
totala sjukfrånvaron mellan män och kvinnor. Korttidssjukfrånvaron ligger i 
princip på samma nivå i år både för män och kvinnor. Den stora skillnaden är 
långtidssjukfrånvaron, där kvinnor har en högre frånvaro. Kvinnors 
sjukfrånvaro har dock minskat, särskilt långtidssjukfrånvaron medan männens 
ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det bör poängteras att gruppen 
kvinnor är betydligt färre vilket medför att en medarbetares sjukskrivning får 
större effekt på den totala sjukfrånvaron inom gruppen kvinnor.  
 
 
Sjukfrånvaro i % Män  Kvinnor 
män och kvinnor  2017 2018 2017 2018 
Ack exkl karens tom aug 3,4 3,5 5,7 3,5 
Dag 1–14   1,5 1,6 2,0 1,5  
Dag 15-90  1,0 1,0 1,7 0,7  
Dag 91 –   0,9 0,9 2,0 1,3 
Karensdag  0,4 0,4 0,4 0,4  
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Sjukfrånvaro per åldersgrupp 

Störst skillnader i sjukfrånvaro återfinns inom åldersgruppen upp till –29 år där 
sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenheter. Den stora ökning i sjukfrånvaro 
som skedde i denna åldersgrupp under samma period föregående år tenderar att 
fortsätta. Inom åldersgruppen 30–49 år har sjukfrånvaron minskat med -0,7 
procentenheter. I gruppen 50 år och äldre har sjukfrånvaron gjort en knapp ökning 
med 0,1 procentenheter.  

 
 
Sjukfrånvaro i %      
per åldersgrupp  2016 2017 2018 
Åldersgrupp -29 år 0,8 3,2 4,3  
Åldersgrupp 30–49 år  3,2  3,6 2,9 
Åldersgrupp 50- år 3,3  4,0  4,1 
 
 

 

 

 

Företagshälsa  

Upphandling av företagshälsa är klart och Previa tilldelades uppdraget den 2 januari 
2018. Tilldelningen överklagades vilket bidrog till att avtalsstarten blev framflyttad 
till 1 juni 2018. Implementeringsmöten mellan HR och Previa påbörjades under juni 
månad. Under hösten planeras ytterligare fem tillfällen. Även om RSG inte är en ny 
kund för Previa, är implementeringsmötena viktiga, då avtalet är något förändrat 
sedan föregående upphandling. Mötena ger också möjlighet att diskutera 
förbättringsområden.  
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Inledning  

I årets delårsbokslut från 1 januari till 31 augusti 2018 lämnar 
Räddningstjänsten Storgöteborg rapport från den löpande kärnverksamheten 
samt från några valda punkter ur utvecklingsarbetet inom förbundet. 

Tillsynsärenden 

Uppföljningen avser genomförda tillsynsärenden från 1 januari till och med 
31 augusti 2018. Resultaten visas i tabell 1.  
 

Område Mål 2018 Resultat 
Jan-aug 

Prognos 
2018-12-31 

Antal påbörjade tillsynsärenden  450 150 300 

Tillsynsärenden påbörjandegrad 100 % 33 % 66 % 

Tillsynsärenden riktade mot 
bostadssektorn 

>10 % 60 % >10 % 

Tillsynsärenden efter räddningsinsats 
eller uppmärksammat förhållande 

>11 % 12% >11 % 

 
Tabell 1 

 
Årets tillsynsplan omfattar ett genomförande av 450 tillsynsärenden. Under 
perioden 1 januari till och med 31 augusti har det påbörjats 150 
tillsynsärenden, vilket motsvarar cirka 33 % av planerad årsvolym. Hittills i år 
har 87 beslut fattats. 
 
RSG har tidigare inventerat ett stort antal flerbostadshus med vindsvåningar 
samt innergårdar i centrala Göteborg som inte har fullgoda 
utrymningsmöjligheter. Under 2017 beslutades om föreläggande på en 
alternativ och fullgod utrymningsväg. Det har föranlett en betydande ökning av 
överklaganden och yttranden som lämnats vidare till prövningsinstans. Denna 
typ av ärenden är mycket tidskrävande och har påverkat tillsynsarbetet under 
2018. Tidsåtgången för RSG:s rättssäkra tillsynshantering är ytterligare något 
som påverkar tillsynsmålet. Sammantaget pekar prognosen för årets resultat på 
cirka 300 tillsynsärenden, det vill säga en måluppfyllelse av cirka 66 %.  
 
För att ändå främja arbetet för ökat brandskydd har RSG utvecklat ett sätt att 
bättre bedöma respektive ärenden. Vissa av de ärenden som inkommer efter ett 
uppmärksammat förhållande och som tidigare hade hanterats som en reaktiv 
tillsyn, hanteras idag genom att informera och medvetandegöra fastighets- eller 
verksamhetsägaren om den uppmärksammade bristen. Därefter sker en 
återkoppling när bristen är åtgärdad. Det är sålunda bristens karaktär som styr 
valet av uppföljningsform. Genom detta arbetssätt säkerställer RSG ett ökat 
brandskydd även utan att påbörja ett tillsynsärende. Antal rådgivningar och 
informationer vid uppmärksammat förhållande har varit 18 stycken. Vidare tar 
RSG emot, hanterar och analyserar samtliga inkomna brandskyddsredogörelser. 
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Remisser  

RSG medverkar i medlemskommunernas samhällsplanering. Samverkan sker 
med byggnadsnämnder, brandkonsulter, byggherrar och andra aktörer i frågor 
och beslut kring brand och risk. RSG svarar som egen myndighet på remisser i 
planprocessen och kan vara byggnadsnämndernas sakkunniga i byggprocessen 
när det gäller byggregler och brandtekniska lösningar. 
 
Ett flertal komplexa byggnationer pågår inom förbundsområdet. Västlänken, 
Linbanan samt Karlatornet med omkringliggande höga byggnader samt höga 
trähus är några exempel på komplexa byggnationer som varit tidskrävande i 
remissprocesserna. Räddningstjänsten svarar även på remisser inom andra 
myndigheters tillsynsområden, förändringar i lagstiftning och regelverk samt 
olika specialistförfrågningar. Remitterande instans för dessa frågor kan vara 
Boverket, MSB, Länsstyrelsen med flera.  
 
Andelen höga hus som planeras inom RSG:s område ökar kraftigt och 
planeringsarbetet kring detta tar allt mer tid. Viljan att bygga det framtida 
samhället mer klimatvänligt och på olika sätt hållbart över tid medför ett antal 
brandtekniska utmaningar. Myndighetsavdelningen ökar av denna anledning 
samarbetet med andra avdelningar inom RSG för att gemensamt analysera och 
lösa de utmaningar som en mer komplex samhällsutbyggnad i form av 
undermarksanläggningar, höga byggnader, energilagningssystem med mera 
medför.  
 
Under perioden 1 januari till 31 augusti har det inkommit 472 remisser 
fördelade på 100 planärenden, 203 inför bygglov, 61 inför startbesked, 80 
kompletteringar för bygglov och startbesked, 13 miljöärenden samt 15 övriga 
ärenden. RSG:s målsättning om att besvara remisser inom 14 dagar har inte 
kunnat uppfyllas på grund av ett mycket stort remissinflöde. Under perioden 
har personalstyrkan på Enheten för samhällsplanering varit underbemannad 
och mycket tid har även åtgått till att introducera nya medarbetare.  
 
Med anledning av denna situation fattades under sommaren ett 
inriktningsbeslut om att på kort sikt omfördela resurser från andra avdelningar 
till Myndighetsavdelningen och att på längre sikt utveckla arbetsprocesser för 
remisshantering/samhällsplanering inom RSG, öka tjänstgöringssamverkan 
internt och externt samt öka kompetensutvecklingen. 
 
En ökande trend är att både kommunernas planfunktioner och konsultfirmor i 
större utsträckning kontaktar RSG för att diskutera kommande planer och 
byggnationer innan plan- och bygglovsprocesserna påbörjas. Detta är en positiv 
utveckling eftersom processerna blir effektivare när RSG:s synpunkter beaktas 
tidigt. RSG:s ökade närvaro på medlemskommunernas byggnadsnämnder leder 
också till att ärenden snabbare kan klaras av. Genom att på plats diskutera 
uppkomna ärenden med bygglovshandläggarna och genom samråd hitta 
lösningar behöver inte ärendena skickas som remiss. Närvaron ger också 
tillfälle till gemensam informations- och utbildningsinsats.  
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Tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor  

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) innehåller en mängd 
aktsamhetsregler och kompetenskrav för den som hanterar varorna samt 
säkerhetskrav på byggnader och anläggningar. Detta säkerställs genom att 
hantering av varor över vissa volymer är tillståndspliktig. Den tillståndspliktiga 
hanteringen spänner över ett stort antal olika verksamhetsområden såsom 
gasolhantering i skolors slöjdsalar, restaurangkök, bensinstationer, 
processindustrier samt verksamheter inom Energihamnen. Försäljning av 
pyrotekniska varor är ett annat exempel på tillståndspliktig hantering. 
 
Antalet inkomna ärenden under 2018 fram till 31 augusti var 155 stycken och 
antalet utfärdade tillstånd under samma period var 100 stycken. 
Ärendevolymen varierar från år till år beroende på när verksamheter behöver 
söka eller förnya tillstånd. Ärendeingången följer hittills under året förväntad 
volym.  

Sotning och brandskyddskontroll  

Enligt LSO 3 kap. 4 § är kommunen ansvarig för att rengöring och sotning av fasta 
förbränningsanordningar och restaurangkökens imkanaler sker samt att 
brandskyddskontroller utförs. Från 1 januari 2016 sker brandskyddskontrollen i 
RSG:s regi och rengöring och sotning utförs av fyra upphandlade leverantörer.  
 
Arbetssätten på Enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänsters (EBS) 
verksamhet förbättras och förfinas ständigt för ökad effektivitet. Trots upprepade 
rekryteringsförsök har RSG inte lyckats rekrytera tillräckligt antal 
teknikerutbildade brandskyddskontrollanter. För att säkerställa fristuppfyllnaden 
måste RSG utreda andra sätt att rekrytera, exempelvis skulle man kunna anställa 
skorstensfejare som sedan vidareutbildas till skorstensfejartekniker genom MSB. 
EBS fokuserar i övrigt på utveckling inom säkerhet vid höghöjdsarbete, likriktning 
i bedömningen samt effektivitet vid brandskyddskontroll i fält.  
 
Verksamheten fungerar effektivt men påverkas av att vakanser inte har kunnat 
tillsättas. Fristuppfyllnaden för perioden 2018-01-01 till 2018-08-31 är 57,4 % av 
hela beståndet. Motsvarande period för 2017 utfördes drygt 3 900 
brandskyddskontroller och i år har genomförts nästan 8 000 stycken. 

Förebyggande arbete mot sociala risker  

Riskbilden för räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i 
urbana miljöer, där social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Sociala 
risker har sin utgångspunkt i människors livsvillkor och levnadsförhållanden och 
utgör en förhöjd risk i att övergå i social oro. Segregation, ojämlika livsvillkor, 
kriminalitet och socialt utanförskap visar sig i bostadsbränder och anlagda 
bränder. Sociala risker har en hög potential att övergå i akuta sociala oroligheter, 
som också kan påverka räddningsinsatser. 
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Området Sociala risker innefattar hos RSG fyra delar med tillhörande aktiviteter 
och metoder, se bild 1. Dessa är Tillitsskapande aktiviteter, Anlagd brand,  
Hot & våld samt Samverkan. Tillsammans bildar de RSG:s strategi mot sociala 
risker. 
 
Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de syftar till att skapa goda 
möten mellan medborgarna och räddningstjänstens personal. En viktig komponent 
i arbetet mot social oro är att skapa tillit och förståelse mellan medborgare och 
medarbetare. Genom att aktivt arbeta utåtriktat med det sociala 
brandförebyggande arbetet och med medborgarens behov i centrum strävar RSG 
efter att bidra både till ett brandsäkrare och till ett socialt tryggare samhälle.  
 

 

 
Bild 1: Delområden för RSG:s strategi mot sociala risker med tillhörande aktiviteter 
och metoder  
 
Stationernas aktiviteter har främst riktats mot problematiken kring anlagda 
skolbränder, ökat brandskydd i bostad och aktiviteter som skapats i samverkan 
med andra aktörer utifrån de lokala risker som finns. Insatserna avser bidra till 
såväl bättre brandskydd, som breddad rekryteringsgrund, bättre kunskap för 
medborgaren om samhällets räddningstjänst och en förbättrad arbetsmiljö för den 
operativa personalen. 
 
Under en vecka genomfördes ett pilotprojekt med namnet PARK på Lundby 
brandstation tillsammans med ungdomar i Biskopsgården. PARK står för Polis, 
Ambulans, Räddningstjänst och Kollektivtrafik som tillsammans bjuder in 
ungdomar till brandstationen. Syftet är att under en förmiddag skapa relationer 
och tillit mellan ungdomarna och blåljuspersonalen. Ungdomarna och pedagogerna 
hämtades vid skolan av kollektivtrafik för att tillsammans åka till Lundby 
brandstation. Där delades ungdomarna in i tre grupper och under tre lektioner 
träffade de representanter från polis, ambulans och räddningstjänst. Dagen 
avslutades med återsamling för avfärd till ungdomarnas skola för gemensam lunch.  
 
PARK har utvärderats av fyra studenter från Göteborgs Universitet som studerar 
sociologi och kriminologi. Deras bedömning är att projektet påverkade elevernas 
uppfattning om blåljusyrkena positivt. Under projektet utvecklades också 
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blåljuspersonalens förhållningssätt på ett sätt som öppnade upp för ett 
relationsskapande arbete med ungdomarna. Blåljuspersonalen upplevde sig också 
ha utvecklats i sin yrkesroll och att relationen till ungdomarna i Biskopsgården har 
förbättrats. En annan effekt av projektet var att grupperna av blåljuspersonalen 
upplevde gemenskap och ett effektivt sätt att arbeta tillsammans. 
 
Personal från Kortedala och Lundby brandstation har under våren 2018 
genomfört den tio veckor långa utbildningen Människan bakom uniformen 
(MBU). Utbildningen vänder sig till 15–20-åringar där RSG ansvarar för 60 % av 
utbildningen. Brandmännen tar emot och utbildar ungdomarna som får lära sig 
om räddningstjänstens uppdrag och förebyggande brandkunskap samt delta vid 
en samverkansövning mellan ambulans, polis och räddningstjänst. Ansvarig 
brandman på station deltar i en arbetsgrupp med övriga samverkansparter. 
Under året har 24 ungdomar hittills genomgått MBU-utbildning. Efter avslutad 
MBU-utbildning erbjuds ungdomarna att bli så kallade MBU-ambassadörer. I 
dagsläget finns cirka 60–70 aktiva ungdomar i gruppen. RSG har tillsammans 
med de andra samverkansparterna och MBU-ambassadörerna genomfört olika 
aktiviteter, bland annat deltagande på Brandkonferensen 2018 och utbildning 
för andra kommuner som ska starta MBU. 

 
RSG samverkar i fler sammanhang med övriga samhällsaktörer såsom polis, 
stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare genom deltagande i diverse 
aktiviteter som riktar sig till medborgare. RSG ingår också i olika 
samverkansgrupper för omvärldsbevakning och riskidentifiering. Under 
perioden januari till och med augusti har cirka 70 samverkansmöten med fokus 
på social oro genomförts. Telefonkonferens med företrädare från RSG, alla 
stadsdelar inom Göteborgs stad, försäkringsbolag och polisen hålls varje vecka. 
 
Under 2018 har RSG deltagit i det nationella arbetet med att ta fram två 
vägledningar under ledning av MSB. Den ena vägledningen heter Hot och våld 
mot blåljuspersonal, en vägledning för ett förebyggande och förberedande 
arbete med utgångspunkt i social oro. Den andra heter Vägledning – Samverkan 
vid pågående dödligt våld i publik miljö. 

Socialt brandförebyggande arbete för minskning av anlagd 
brand i skola  

RSG:s strategi för att minska anlagda bränder i skolan innefattar flera delar. 
Konceptet Du behövs! är en utbildning som erbjuds till samtliga skolor inom 
förbundet. Målet är att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och 
olyckor i och runt skolor och att öka elevernas kunskaper om att agera på rätt 
sätt vid brand eller olycka. En konsekvenslektion innebär att räddningstjänsten, 
efter ett brandtillbud på en skola, erbjuder en eller flera lektioner för att 
diskutera konsekvenserna av en brand. RSG erbjuder även konsekvenssamtal vid 
tillfällen då barn eller ungdomar individuellt eller i grupp anlagt en brand. 
 
RSG har under 2018 års första halvår nått 180 av 225 klasser, det vill säga 80 %, 
av halvårsmålet för alla femteklassers deltagande i konceptet Du behövs!  
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Skolor i Kungsbacka och Lerum har uttryckt problem med logistiken vilket 
under vårterminen visat sig i anmälningarna. RSG kan erbjuda andra 
möjligheter som till exempel att komma till skolan och träffa eleverna på plats. 
 
Under perioden januari till augusti 2018 har 35 konsekvenslektioner 
genomförts. Det innebär att brandmän har träffat 875 elever. Totalt har 
sex konsekvenssamtal genomförts. 

Information och utbildning  

RSG utbildar både målgruppsanpassat och generellt, bland annat genom 
utbildning i skolor, evenemang och aktiviteter i samhället, återkopplingar efter 
brand, spontana möten med medborgarna och riktade insatser till boende i ett 
visst område. 

Styrkornas brandförebyggande aktiviteter 

Totalt har styrkorna mött invånarna i medlemskommuner vid knappt  
600 tillfällen under det gångna året. Det utgör cirka 50 % av det planerade 
målet för verksamhetsåret. Målet som innebär ett genomförande av 1 200 
aktiviteter kommer att uppnås i slutet av året. 
 
RSG har även arrangerat och/eller deltagit i kampanjer och externa aktiviteter 
till exempel Öppet hus på brandstationerna under sportlovet, 
Hammarkullekarnevalen, Bergumsdagen, Pride och RIB-tävlingarna. 

Extern samverkan inom utbildningsområdet 

Förbundet är engagerat i VG/GR-samarbetet, bland annat genom att ha inlett ett 
utbyte av utbildningsplatser mellan räddningstjänsterna. Ett exempel är en 
gemensam introduktion för räddningstjänstpersonal i beredskap. Detta sker 
ännu i liten skala, men väntas öka i samband med genomförandet av projektet 
Gränslös räddningstjänst.  
 
Ett storstadssamarbete kring operativa utbildningsfrågor sker i ett nätverk med 
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Räddnings-
tjänsten Syd samt räddningstjänsterna i Köpenhamn och Oslo. Nätverket träffas 
en gång per termin för omvärldsbevakning och framtagning av gemensamma 
utbildningspaket. Deltagande räddningstjänster agerar observatörer och 
bedömare för varandra vid till exempel ledningsträning och större övningar.  
 
RSG bistår vidare Revingeskolan med bedömare på utbildningarna 
Räddningsledare A och B. I höst genomför RSG tillsammans med MSB en 
specialistutbildning för brandinstruktörer i Revinge. 
 
RSG samarbetar i utbildningshänseende även med ett flertal andra myndigheter 
till exempel ambulans, polis och försvarsmakt. RSG ser stora vinster med 
utbytet med andra myndigheters kunskaper och kompetens då det stärker 
RSG:s egen förmåga. 
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Utbildning och övning externt  

RSG har som mål för 2018 att nå 9 100 medborgare med utbildning och övning 
extern. Enheten har under perioden 1 januari till 31 augusti utbildat och/eller 
övat drygt 6 800 personer. Detta motsvarar cirka 75 % av årets mål för externa 
utbildningar och övningar och uppsatt mål väntas nås vid årsskiftet. Enheten för 
brand- och säkerhetsutbildningar fortsätter att bistå ägarkommunernas 
medarbetare med utbildning genom kommunkonceptet. Kommunkonceptet 
täcker in både området inom LSO och inom LBE. Utöver utbildningsinsatser 
erbjuds även återkoppling, som består av information inom RSG:s 
kompetensområden.  

Förmåga och kompetens  

Styrdokumenten Enheternas förmåga är en standardisering för den förmåga en 
utryckande enhet förväntas ha. Till respektive förmåga är förmågegrupper 
kopplade. Förmågegruppens uppdrag är främst översyn, uppdatering och 
framtagande av arbetsmetodik och utbildning för den operativa verksamheten 
samt att utgöra referensgrupp för utrustning. I vissa fall utförs praktiska prov av 
materiel. I övrigt fungerar grupperna som referensgrupper för löpande frågor 
inom respektive sakområde. RSG:s förmågegrupper arbetar med operativa 
frågor som berör flera avdelningar såsom Insatsavdelningen, Avdelningen för 
operativ ledning, Operativ chef, Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd 
(Utbildnings- och övningsenheten) samt Tekniska avdelningen.  
 
Förmågegrupperna har under året tagit fram förslag och varit remissinstans för 
både styrdokument, utbildningsmaterial samt metodutveckling. Flera 
omfattande styrdokument är eller står i begrepp att tas i drift. 
Förmågegrupperna kommer i övrigt att utveckla sin uppföljande funktion och 
identifiera avvikelser från faktisk förmåga jämfört med beslutad nivå. 
 
Planering av övningar samordnas via RSG:s utbildnings- och forskningsråd. 
Centrala övningar inom den operativa verksamheten kallas för en koncept-
övning och är specifikt riktad gentemot de fastställda förmågorna. Under våren 
2018 genomfördes en konceptövning riktad mot liten räddningsenhet. I höst 
planeras ytterligare två konceptövningar där den nya rökdykarinstruktionen 
samt farliga ämnen är de områden som övas. 
 
När det gäller utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har 
fokus varit enhetsövningar, introduktionsutbildning för ny personal, 
rökdykarledarutbildning för RIB samt trafikutbildningar.  
 
Under våren genomfördes övningsdagar i mental förberedelse med inriktning 
mot pågående dödligt våld (PDV). Övningar genomfördes i samverkan med 
ambulans och polis och i höst kommer alla heltidsstationer att ha genomfört 
utbildningen. 
 
Exempel på andra utbildningar under året är inom trafik, utbildning till 
sommarvikarier, instruktörsutbildningar och ledningsträning i Fire Studio. 
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Ansvariga chefer och arbetsledare följer och utvecklar den operativa 
personalens kompetens med hjälp av verksamhetssystemet Daedalos. Under 
2018 har detta system integrerats som en modul i beslutsstödet Navet, vilket på 
sikt kommer att underlätta uppföljningen. I och med införandet av nya direktiv 
för personuppgiftshantering (GDPR) har det tillfälligt varit ett uppehåll i 
samkörningen av de båda systemen Daedalos och Navet. Ett avtal som reglerar 
ansvaret mellan RSG och leverantörerna beräknas vara klart under tredje 
kvartalet 2018. På Insatsavdelningens månatliga verksamhetsuppföljningar 
träffas stations- och enhetscheferna med biträdande avdelningschefen och följer 
upp övningsläget för arbetslagen. För att kunna hantera uppgifterna som man 
normalt kan ställas inför i en utryckningssituation finns det specifika mål för 
aktiviteter som ska genomföras under året. Ett urval av de moment som anses 
nödvändiga följs upp på avdelningsnivå en gång per månad. Sammanställningen 
visar en viss eftersläpning i godkända övningsaktiviteter, men prognosen är att 
målen ska vara uppfyllda vid årets slut. 
 
Förbundets befäl fortbildas kontinuerligt i operativ ledning. Hittills har två 
styrkeledarträffar genomförts där förbundets styrkeledare möter insatsledare (IL), 
insatschefer (IC), stabschefer (SC) och personal från Larm- och ledningscentralen 
(LC) för gemensam utbildning och dialog. För de högre ledningsfunktionerna (LC-
ledare, IL, IC, SC och RCB) har fyra så kallade Mötesplats Ledning genomförts. Det 
är ett samlande forum för att sprida information, utbildning och lärande efter 
insatser.  
 
Under våren genomfördes ett särskilt utbildningstillfälle för räddningschef i 
beredskap (RBC), stabschefer och insatschefer. Syftet var att utveckla förmågan 
till övergripande ledning av den operativa verksamheten vid flera samtidiga 
räddningsinsatser och beredskapshantering samt att leda stabsarbetet i RCB 
stab. Räddningschefer i beredskap har genomfört en utbildning med 
fördjupning kring aktörsgemensamma arbetsformer, polismyndighetens 
ledningsorganisation och räddningstjänsterna i GR:s organisationer. 
 
Utbildning inom förvaltningsjuridik har genomförts vid Enheten för brandskydd 
och tillsyn samt Enheten för samhällsplanering. Under hösten fortsätter 
utbildningsinsatsen inom operativ verksamhet framför allt till 
ledningsfunktionerna insatsledare, insatschefer och stabschefer. 
 
När det gäller utvecklingsarbetet och utbildning i övrigt inom det förebyggande 
har huvudfokus varit att arbeta med kompetensförsörjningen på 
Myndighetsavdelningen. Rekryteringsprocesser för såväl brandingenjörer, 
brandinspektörer, brandskyddskontrollanter, specialister, verksamhetsutvecklare, 
systemförvaltare som enhetschefer har genomförts. Att ta fram styrdokumentet 
”Förmågebeskrivning för den förebyggande verksamheten”, som är grunden för 
utbildningsplan och övriga styrande dokument, har därför fått stå tillbaka.  
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Räddningsplanering  

I arbetet med att vara rätt förberedd för att genomföra effektiva 
räddningsinsatser ingår att styrkorna gör så kallade objektsorienteringar. 
Arbetslagen får på så sätt viktig kunskap om tillgänglighet och brandtekniska 
installationer på plats i bostads- och industriområden inom distriktet. Fram till 
augusti har det genomförts drygt 1 000 objektsorienteringar av de 1 600 
planerade. Målet kommer att uppnås under året. I samband med att personalen 
genomför objektsorienteringarna skapar eller uppdaterar styrkorna så kallade 
insatskort över utvalda områden. Fram till halvårsskiftet har cirka 60 insatskort 
producerats och/eller uppdaterats. Arbetet följer plan. 

Under insats 

I RSG:s ledningssystem ingår räddningschef i beredskap (RCB), stabschef, larm- 
och ledningscentral samt räddningsledare. Vidare finns funktionen för 
myndighetsärenden och stabsresurs (MSR). RSG:s operativa ledningssystem 
anpassas beroende av situation samt olyckans komplexitet och omfattning. 

MSR har till syfte att hålla förebyggarkompetens tillgänglig såväl under som 
efter kontorstid. Detta för att tillgodose omvärldens behov av 
myndighetskontakter i förebyggande frågeställningar samt kunna utgöra ett 
beslutsstöd till RSG:s operativa organisation. Under aktuell period har MSR haft 
64 aktiveringar, vilket motsvarar cirka 130 timmar. Detta är något mer än 
föregående år och ett resultat primärt till följd av den förhöjda skogsbrandrisk 
som varit under sommaren. 

Utveckling av ledningssystem för räddningsinsats 

En ny funktionsindelning har genomförts i RCB:s stabsorganisation och den 
används nu vid händelser. Utvecklingen av arbetsstrukturen vid en utökad 
fältstab pågår och kommer att fortsätta under 2019. Utvecklingen av 
ledningssystemet sker i huvudsak tillsammans med övriga räddningstjänster i 
GR inom ramen för projektet Gränslös räddningstjänst.  

Support under räddningsinsats 

Tekniska avdelningens support under räddningsinsats har fungerat enligt plan 
både vad det gäller beredskapstid och dagtid. Uppdatering och översyn av 
beredskapsrutiner och behov pågår. 

Tidsrelaterade mål för räddningsinsats 

RSG arbetar kontinuerligt för att minska responstiden vid räddningsinsatser, 
det vill säga tiden från det att den hjälpsökande ringer 112/SOS Alarm till dess 
att räddningstjänst anländer till olycksplatsen. Under 2018 kommer RSG att 
utveckla målsättningar för optimeringsprinciper, inventera åtaganden samt 
utveckla mätmetoder för uppföljning av tidsrelaterade mål. Under våren har 
workshopar genomförts, en med medarbetare och en med RSG:s styrelse och 
ledningsgrupp. För slutförande av arbetet med optimeringsprinciper kommer 
ytterligare underlag från det engelska företaget ORH att behöva avropas. 
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Efter händelse 

Dokumentation 

Händelserapporterna ska fyllas i av deltagande befäl i så nära anslutning till 
händelsen som möjligt. Avvikelser, synpunkter på insatsen genomförande, 
brister i utbildning och/eller utrustning noteras i en så kallad utvärderingsflik. 
Informationen under utvärderingsfliken tas upp, diskuteras och adresseras till 
ansvarig vid avdelningens verksamhetsuppföljningsmöten. En viss fördröjning 
av färdigställande av händelserapporter har uppmärksammats och detta följs 
upp under hösten. En av utredartjänsterna är vakant, varför uppföljningsarbetet 
delvis kommer att vara begränsat under hösten. 

Olycksutredning och analys 

Samtliga insatser som uppfyller minst ett av följande kriterier ska utredas: 
Bränder där människor omkommit samt räddningsinsatser där allvarliga brister 
uppstått vid genomförandet av insatsen. Andra händelser som kan leda till 
utredning är bland annat när en olycka har uppstått till följd av stora brister i 
brandskyddet eller byggnadstekniken, när en olycka fått allvarliga 
miljökonsekvenser samt när liknande händelser upprepar sig. Uppdrags-
givaren till en utredning beslutar om rekommendationerna föranleder åtgärder. 
 
Under 2018 har sju olycksutredningar genomförts och färdigställts. En av dessa, 
gällande insatsen på Kryptongatan, är mer omfattande och här finns även ett 
antal åtgärdsförslag. Dessa förslag har följts upp med ledningen innan 
sommaren och kommer att följas upp igen i slutet av året. 
 
Under våren genomfördes även en olycksutredning åt Bohus 
räddningstjänstförbund. Uppdraget gällde en brand i villa där en äldre kvinna 
omkom. Ett presentationsmöte hölls i februari där bland annat utredningen från 
Kryptongatan presenterades samt erfarenheter från höghusbranden i Greenfeld 
Tower, London, föredrogs. 
 
RSG utvecklar under 2018 sin förmåga till analys av skeenden i samhället både i 
det korta och det långa perspektivet. Arbete pågår, både internt och externt, 
med att utveckla förmågan till lägesbildshantering. RSG samverkar både 
regionalt och lokalt i frågan och RSG har bland annat bidragit med framtagande 
och utbildning av verktyg för att dela lägesbild med övriga samverkande 
organisationer. 

Brandskydd i bostad  

Strategin för brandskydd i bostad innefattar samordning och kvalitetssäkring, 
att befintliga aktiviteter struktureras och utvecklas samt att åtgärder riktas 
särskilt mot målgrupper och geografiska områden som ofta drabbas. 
Implementering av strategin har fortsatt under 2018. En verksamhetsutvecklare 
för brandskydd i bostad har rekryterats och arbetet med att samordna 
införandet och utveckling av strategin kan därmed påbörjas. Införandet av 
MSB:s fördjupade datainsamling ”Lärande från brandsbränder” har påbörjats. 
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Styrkornas arbete med brandskydd i bostad  

Den riktade insatsen mot bränder i bostäder ingår som en del i de 1 200 tillfällen då 
styrkorna möter invånarna i medlemskommunerna. Styrkornas förebyggande arbete 
med brandskydd i bostad delas in i tre kategorier: Bokat bostadsmöte, återkoppling och 

uppföljning efter larm samt information och utbildning, både bokad och spontan. 
Brandmännen besöker också skolor, där övernattning ska ske och dokumenterar 
enligt en framtagen checklista. Syftet är att öka säkerheten för de övernattande 
besökarna.  
 
Efter uppmärksammat behov genomför brandmän ett så kallat bokat 
bostadsmöte med en eller flera representanter för ett flerbostadshus. Detta 
genomförs för att öka kunskapen och medvetenheten om brandskydd i bostad. 
Under perioden har 15 bostadsmöten genomförts av brandmän på stationerna 
runt om i förbundet. Efter räddningsinsats i en bostad erbjuds de boende ett 
informationstillfälle med återkoppling och uppföljning. Detta genomförs för att 
ge de boende möjlighet att ställa frågor om insatsen och tala om brandskydd i 
bostad. Hittills har 28 aktiviteter av detta slag genomförts. 
 
Brandmännen kan också erbjuda en timmes bokad information och utbildning i 
förebyggande brandskydd. Hittills har 42 sådana aktiviteter genomförts. 
Dokumentationen för 2017 skiljer på bokad utbildning och spontan information. 
I den senare kategorin har drygt 250 tillfällen registrerats. 
 
RSG genomför sedan några år tillbaka en insats som riktar sig till SFI-utbildningar 
och Social resurs och under året har 40 stycken sådana brandinformationer 
genomförts.  

Larmbehandlingstid 

Larmbehandlingstiden ska enligt RSG:s målsättning understiga 60 sekunder vid 
brand i byggnad. Larmbehandlingstid är den tid det tar från mottagandet av ett 
112-samtal från SOS Alarm via medlyssning till dess att larm aktiveras. 
Under de första åtta månaderna av 2018 låg larmbehandlingstiden på cirka 
53 sekunder. Prognos för helåret är 53 sekunder. 

 
Gränslös räddningstjänst 
Under första delåret 2017 inledde RSG ett projekt för gränslös räddningstjänst 
och gemensamt operativt ledningssystem i Göteborgsregionen (GR). Projektet 
utgör ett gemensamt utvecklings- och genomförandearbete mellan 
räddningstjänsterna i GR. Målet med projektet är att ett gemensamt operativt 
ledningssystem ska etableras inom GR. 
 
Projektet fortlöper under 2018 och 2019 och räddningstjänsterna i GR ansluts 
nu till RSG:s ledningscentral. Successivt och i slutet på 2018 ska samtliga 
organisationer vara anslutna och i slutet av 2019 ska ett gemensamt 
ledningssystem vara på plats. Utvecklingen följer plan. 
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RäddsamVG 
Inom RäddsamVG fortsätter arbetet i utbildningsrådet, förebygganderådet och 
HR-rådet. Bland annat pågår arbete gällande höjd beredskap för 
räddningstjänsten, operativa förhöjda insatser och oljeskadeskydd. Konceptet 
från förhöjda insatser har använts vid flertalet tillfällen till exempel vid EU-
toppmötet och sommarens bränder i Värmland och Dalarna. Ett 
Gendercoachprogram har också startats tillsammans med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Nätverket för jämställd räddningstjänst, 
enligt förlaga från försvarsmakten. 

 
I väntan på ambulans (IVPA) 
RSG har ett IVPA-avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som 
innebär att ett fordon från RSG med minst två personer larmas ut tillsammans 
med ambulans vid befarat hjärtstopp. SU står för materiel, delar av 
utbildningsmaterial och ersättning för personalkostnader och utbildningstid. 
Avtalet med SU utvärderas kontinuerligt och det visar sig att antalet IVPA-
uppdrag 2018 med råge kommer att överstiga den prognos som sattes vid 
avtalets ingående. Konsekvensen av denna ökning av antalet uppdrag 
utvärderas.  
 
RSG, tillsammans med representanter från RäddsamVG, samarbetar för att 
skapa ett övergripande avtal för IVPA-uppdrag i VG-regionen. 
Avtalsförhandlingar har påbörjats med Södra Älvsborgs sjukvårdsområde (SÄS) 
och Region Halland (RH) gällande IVPA-larm i Lerums respektive Kungsbackas 
kommuner. Fortsatta diskussioner med SÄS och RH kommer att ske under 
hösten 2018. Trots att inget IVPA-avtal i dagsläget finns med SÄS och RH så åker 
RSG på IVPA-uppdrag i dessa områden. 

 

Farlig verksamhet 
Arbetet med Farlig verksamhet fortgår enligt beslutad planering för 2018, där 
samordning och uppföljning sker löpande i RSG:s råd för farlig verksamhet. 
Övningsverksamhet, tillsyn och samråd med verksamheter fortsätter enligt 
plan, dock med viss tidsförskjutning. RSG kommer 2018 inte att klara målen 
inom området för farlig verksamhet gällande tillsyn, övning och samråd. 
Orsaken är framför allt bristen på kvalificerade handläggare och att resurser har 
behövt prioriteras till annan verksamhet. Planering och igångsättande drar 
därför ut på tiden. För att öka måluppfyllelsen tillsätts under hösten extra 
resurser inom övningsverksamheten. Fortsatt uppföljning kommer att ske.  
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Säkerhet och krisberedskap 

Säkerhet  

Förbundets behov inom säkerhetsområdet har identifierats och införande av 
åtgärder har påbörjats. En åtgärd är att ett säkerhetsråd har skapats under 
våren 2018. Syftet med rådet är att samordna och styra strategiska frågor inom 
det interna säkerhetsområdet. En annan vidtagen åtgärd är att en 
säkerhetspolicy och förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet har upprättats och 
fastställts.  
 
Förbundet har påbörjat arbetet med att revidera nuvarande risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) inför kommande mandatperiods analys, RSA 2019, som 
kommer att vara beslutad och inlämnad till Göteborgs Stad senast 15 januari 
2019. Därefter kommer en handlingsplan att upprättas utifrån den reviderade 
risk- och sårbarhetsanalysen.  

Höjd beredskap  

Förbundet behöver vara rätt rustat för kris och ha god beredskap avseende 
bland annat teknik, kompetens, ledning, kommunikation, service samt plan för 
samverkan. Ett uppdrag har initierats och beredskapsplaneringen är påbörjad 
utifrån de än så länge övergripande intentioner som meddelats från 
statsmakterna. Under året har ett 72-timmarstest utförts avseende 
ledningscentralens funktionalitet och erfarenheterna kommer att tas om hand. 

RSG:s roll i krisberedskapsområdet  

Under 2017 utformade en beredningsgrupp med några kommunchefer, 
säkerhetssamordnare och RSG-representanter ett förslag på generella 
arbetsformer mellan RSG och kommunerna för samverkan vid hantering av 
samhällsstörningar. Under 2018 har dialog inletts med kommunerna och 
räddningstjänsterna inom GR om förslaget. Under hösten fortsätter planeringen 
av hur utvecklingsarbetet ska bedrivas vidare under 2019.  
 
RSG:s ledning har inlett samtal med övergripande beslutsfattare från Västra 
Götalandsregionen inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Polisregion 
Väst i syfte att utveckla samverkan mellan övergripande beslutsfattare vid 
olyckor och andra störningar i samhället.  
 
För att upprätthålla och stärka förmågan på kort sikt genomförs kontinuerliga 
möten mellan RSG och kommunernas säkerhetssamordnare. Syftet är bland 
annat att dra lärdomar från genomförda evenemang och inträffade händelser 
och utifrån identifierade behov arbeta fram arbetssätt och metoder för att 
utveckla förmågan vid kommande händelser. Användning av kommunikation 
via RAKEL vid samhällsstörningar har planerats. Vidare planeras det för 
kvartalsvisa momentövningar och kompletterande utbildning i användning av 
tekniska system för informationsdelning. Under säsongen vidtogs bland annat 
förberedelser för den torra sommaren med avseende på hantering av följder av 
skogsbränder, vattenbrist och eldningsförbud. 
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Kommunikationschefer och kommunikatörer från medlemskommunerna är 
överens om en ökad samverkan kring framför allt nyhetsdelning mellan RSG och 
medlemskommunerna. Under sommaren 2018 intensifierades kontakterna 
mellan parterna och nya möten är planerade till hösten 2018. Syftet är både att 
fördjupa relationerna, men också att utöka samarbetet genom att sprida mer 
brandförebyggande nyheter och fakta i de gemensamma kanalerna mot 
allmänheten. 
 
RSG deltar i Regionala rådets möten i Hallands län och representerar 
Göteborgsregionens (GR) räddningstjänster i Regionala rådet i Västra Götaland. 
RSG har även deltagit i beredningsgruppen för Regionala rådet i Västra 
Götaland. I denna beredning ingår också att medverka i utvecklingen av 
arbetssätt för hantering av samhällsstörningar. Arbetet fortgick under våren 
2018. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utformat 
riktlinjer för samverkan och ledning vid hantering av samhällsstörningar och 
dessa utgör en grund för såväl den lokala som regionala utvecklingen. 

Ledning, styrning och organisation 

Ett stort utvecklingsarbete inom ledning och styrning har pågått under de 
senaste åren inom RSG. Årets initiativ har rört systemet för styrande dokument, 
verksamhetssystemet Navet, som sammanfogar planering och redovisning av 
ekonomi, personal och verksamhet samt nästa handlingsprogram enligt LSO. 
Utveckling har framskridit enligt plan inom samtliga områden. Bland annat är 
RSG:s system för styrande dokument färdigställt och införandet är påbörjat. En 
arbetsgrupp med ansvar för framtagandet av handlingsprogrammet har 
startats. Riskinventeringen som föregår kommande handlingsprogram är färdig 
och skickas på remiss internt och till medlemskommuner inom RSG i september 
2018. 
 
Uppdraget att utvärdera RSG:s nuvarande organisation ska påbörjas under 
hösten. Som stöd finns den analys som gjordes inför organisationsförändringen 
2015. En översyn av det administrativa stödet ska genomföras i samband med 
organisationsöversynen i slutet av året. 
 
Arbete med implementering och anpassning till kraven i 
dataskyddsförordningen kommer att fortsätta under hösten 2018 genom bland 
annat utbildningsinsatser, upprättande av interna styrdokument och 
dokumentation av genomförda åtgärder. Under våren 2018 har 
registerförteckningar och riskanalyser genomförts samt 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med leverantörer där 
personuppgiftsbehandling sker genom avtal. 
 
En plan för ändamålsenliga kontorslokaler ska utarbetas och under hösten 
kommer det att beslutas om verksamhetsbaserad arbetsplats för att långsiktigt 
tillgodose de behov som finns av ändamålsenliga lokaler. I det korta 
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perspektivet behöver medarbetare beredas plats inom förvaltningens lokaler 
över hela förbundets yta. 

IT och verksamhetssystem  

Införandet av valda delar i Office 365 ska fortsätta under 2018 genom ett 
projekt som startas upp efter sommaren. Syftet med projektet är att få kunskap 
om de olika verktyg som Office 365 erbjuder och därefter utifrån RSG:s behov 
skapa en övergripande struktur för hur dessa ska användas på RSG. Målet med 
projektet är att användarupplevelsen ska förbättras genom att användaren får 
ett strukturerat sätt att lagra filer och enkelt hitta dem. Det ska finnas möjlighet 
att nå lagrade filer från andra geografiska platser än kontoret och därmed ge 
ökad mobilitet. Strukturen ska också göra det lättare att arbeta i projektform 
och att dela filer internt och med externa aktörer. 
 
En översyn av RSG:s IT-verksamhet genomfördes under våren 2018. Översynen 
pekar ut några övergripande utmaningar och föreslår en ny ordning 
organisatoriskt och kompetensmässigt. Ställning kommer att tas till de förslag 
som föreligger. 

Forskning, utbildning och utveckling  

Ett internt utbildnings- och forskningsråd (UFO) är inrättat. Rådet ska ansvara 
för omvärldsbevakning och koordinering vad gäller forsknings- och 
utvecklingsfrågor relaterade till hela organisationen. Till rådet är två 
beredningsgrupper kopplade, en för forsknings- och utvecklingsfrågor och en 
för utbildningsfrågor. En UFO-strategi är antagen med tillhörande aktuella och 
utvalda forskningsområden. För RSG handlar det nu om att tillsammans med 
akademiska aktörer få till stånd forskning eller ny kunskap inom dessa 
områden. 

Kommunikation  

RSG:s chefer utbildas regelbundet i kommunikationskunskap med fokus på 
chefens kommunikationsansvar. Heltidsstyrkeledare har under 2017–2018 fått 
samma utbildning. Parallellt utbildas både insatsledare, insatschefer, 
stabschefer och Ledningscentralens personal i press- och mediekunskap. 

Flexibla enheter  

Insatstiderna påverkas i hög grad av framkomligheten. RSG har därför beslutat 
om att införa så kallade flexibla enheter. Syftet med att introducera detta i 
organisationen är att minska insatstiderna och effektivisera verksamheten. 
Under september diskuteras tänkta användningsområden vid en workshop med 
berörda representanter från Gårda och Lindome brandstation, ledningsbefäl, 
ansvariga chefer och personal från larmcentralen. Senare under hösten kommer 
verksamheten att riskbedömas och en förmågebeskrivning för enheten kommer 
att tas fram. Projektet är ettårigt och beräknas starta under första kvartalet 
2019. 
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Attraktiv arbetsplats och kompetens 

Med syfte att långsiktigt stärka arbetsgivarvarumärket har en arbetsgrupp, som 
består av medarbetare från kommunikations- och HR-enheten, påbörjat arbetet 
med att ta fram förslag och en handlingsplan för vilka aktiviteter som är 
aktuella. Det kan handla om olika marknadsföringsaktiviteter eller 
informationsspridningsinsatser. Gruppen kommer också att under hösten 2018 
ha tillgång till extern konsulthjälp för analys och vägledning.  
 
Arbetet i enlighet med likabehandlingsplanen för 2018 fortgår. Bland annat har 
riktlinjerna för kränkande särbehandling reviderats och tydliggjorts. Under året 
har det hittills inkommit ett fåtal anmälningar om kränkande särbehandling. En 
av dessa har bedömts vara av sådan art och omfattning att den utretts av en 
extern konsult. Arbete pågår också med att ta fram ett diskussionsmaterial om 
jargong, trakasserier och kränkande särbehandling som kan användas ute i 
verksamheten. Ledningens Forum är ett mötesforum som samlar linjecheferna 
vid några tillfällen om året. Under 2018 har ett genomgående tema för dessa 
möten varit inkludering och likabehandling. Inom ramen för projektet En 
arbetsplats för alla pågår arbetet med att skapa förutsättningar i fastighetens 
hygienutrymmen för att kvinnor och män ska kunna utföra sitt arbete på 
samtliga arbetsplatser. 
 
När det gäller framtagandet av en förbundsövergripande strategisk 
kompetensförsörjningsprocess har en arbetsgrupp från HR påbörjat 
kartläggningsarbetet.  Genom att systematiskt träffa varje avdelningschef samt 
eventuellt andra representanter för verksamheten samlas kompetensbehov och 
framtidsutmaningar ihop. Under hösten 2018 fortsätter arbetet.  
 
En tydligare rekryteringsprocess för RIB har arbetats fram under året. Inom 
RSG har också möjligheten för RIB-personal att söka till heltidsbrandman 
utökats.  
 
Strax efter sommaren 2018 blev upphandlingen av ett internt 
ledarskapsprogram klart. Programmet kommer att innefatta både linjechefer 
och operativa arbetsledare och första omgången planeras till strax innan jul 
2018. Syftet med utbildningen är att utveckla och förstärka rollen som ledare 
och arbetsgivarrepresentant. Programmet kommer sedan att löpa under cirka 
två år framåt. Upphandling av utbildningen ”Utvecklande ledarskap” för mer 
erfarna chefer planeras att vara klar under oktober 2018.  
 
Lönesättning inom RSG ska bidra till ett positivt samband mellan lön, 
motivation och resultat. Arbetet med den strategiska målsättningen för hur 
lönestrukturen ska se ut på lång och kort sikt fortsätter. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Utvecklingen av strukturen i det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt 
under 2018. Arbetsmiljödelegationen för förbundsdirektören har reviderats och 
antagits av förbundsstyrelsen. Förslag på revidering av arbetsmiljödelegation 
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för avdelningschefer och enhetschefer har tagits fram. Under hösten ska dessa 
samverkas och lämnas ut till respektive chefer. 
 
En arbetsmiljöutvecklingsinsats planeras under november 2018 för linjechefer. 
Med inriktning speciellt för utryckningsverksamheten har en matris över 
arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet samverkats och fastställts. Under året 
har information kring RSG:s så kallade årshjul kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete genomförts. Både fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder 
har genomförts och till dessa har cheferna ansvar att upprätta handlingsplaner 
vilka samverkas i avdelningsråd och förbundsråd. 
 
LISA - RSG:s digitala system för tillbud och arbetsskador - har uppgraderats och 
förnyats 2018 med hjälp av konsult från Miljödata. Under hösten fortsätter 
också det påbörjade arbetet med säkrare inloggning till LISA.  

Miljö och hållbar utveckling 

En nulägesanalys avseende RSG:s miljöpåverkan har påbörjats för att kunna 
värdera vilka områden som bör prioriteras. Analysen bygger på intervjuer, 
platsbesök, statistik kring energi, kemikalier och övrig resursanvändning samt 
befintlig dokumentation på miljöområdet.  
 
RSG upphandlade under 2017 nya skumvätskor som är helt fluorfria. RSG 
kommer under hösten 2018 successivt att växla ut de äldre vätskorna samt 
modifiera taktiken vid insats så att den är anpassad till de nya produkterna. 
Detta arbete påbörjas något senare än planerat, då RSG behövt prioritera andra 
uppgifter. En del av det kvarvarande skummet som innehåller fluortensid flyttas 
under 2018 till en separat lagring för att enbart nyttjas vid bränder i oljedepåer 
och raffinaderier och förbundet använder fortsättningsvis enbart fluorfria 
skumvätskor vid olyckor på allmän mark och enskilda fastigheter. 
 
En första genomgång av användningen av el, värme och kyla har genomförts 
under våren 2018. Underlaget är, där det är möjligt, baserat på en mätserie om 
10 år. Svårigheter föreligger med att få fram underlag från stationer utanför 
Göteborgs stad och osäkerhet finns gällande flera av anläggningarnas arealer, 
vilket minskar tillförlitligheten i befintlig statistik. Det kvarstår att säkerställa 
ytuppgifterna till vilka energianvändningen korrelerar och att utöver ytor även 
ta fram förbrukningsuppgifter i de små anläggningarna på öarna liksom för de 
anläggningar som ligger utanför avtalet med Göteborg Energi. 
 
Renare arbetsplats (RAP) är en arbetsprocess som avser att förbättra 
arbetsmiljön för brandmän och andra medarbetare som kommer i kontakt med 
farliga ämnen och kontaminerat material i sin arbetsroll. Det innefattar både 
teknik, kunskap och insikt samt rutiner och processflöden. Under 2018 sker 
fortsatt arbete med införande och utveckling. I utvecklingsarbetet beaktas 
särskilt miljöpåverkan. 
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Statistikuppföljning av räddningsuppdrag  

Inledning 

Delårsredovisningen för perioden januari till augusti 2018 är en samman-
ställning som visar på aktuell statistik från händelserapporter kopplat till 
genomförda räddningsuppdrag inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
Förbundet genomför även sammanställningar per helår som innehåller fler och 
djupare analyser av statistikmaterialet. 
 
Den 1 januari 2016 infördes en uppdaterad version av händelserapporten, 
vilket fortfarande kan medföra vissa svårigheter vid jämförelser (statistikbrott) 
med äldre statistik än 2016. 

Räddningsuppdrag 

Det totala antalet räddningsuppdrag som genomförts av RSG under årets första 
åtta månader (6 453 stycken) är betydligt fler än motsvarande period 2017 
(5 675 stycken). Medelvärdet för samma period 2014–2018 är 5 905 stycken. 
  
Tabell 2 visar antalet räddningsuppdrag 2018 fördelade på händelsetyp jämfört 
med medelvärdet för 2014–2018. Färgerna i tabellen illustrerar avvikelser 
gentemot medelvärdet. Grön är mer än tioprocentig minskning av räddnings-
uppdrag och röd mer än tioprocentig ökning av räddningsuppdrag. 
 
Antalet Brand, ej i byggnad är fler 2018 jämfört med medelvärdet för 2014–
2018, framförallt beroende på den varma och torra våren och sommaren, med 
flera bränder i skog och mark som följd. Av samma anledning syns även något 
fler drunkningstillbud jämfört med medelvärdet. Antalet IVPA-uppdrag och 
Annan hjälp till ambulans har ökat betydligt. En utförligare beskrivning av detta 
finns under avsnittet I väntan på ambulans. Naturolyckorna är färre i år jämfört 
med medelvärdet. Till denna kategori hör till exempel översvämningar av 
vattendrag, regnoväder och stormar. Trots stormen Johanne, som drog in över 
västkusten i mitten av augusti och orsakade flera utryckningar, ligger alltså 
antalet uppdrag i denna kategori lägre än medelvärdet 2014–2018.  
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Tabell 2. Antal räddningsuppdrag fördelade per händelsetyp. Bilden illustrerar även eventuella avvikelser 
gentemot medelvärdet för perioden 2014–2018. 

HÄNDELSETYP 2018 
Medelvärde  
2014 - 2018 

Olycka/tillbud 3 250 3 074 

Brand i byggnad 586 538 

Brand, ej i byggnad 1 193 1 050 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 882 855 

Utsläpp av farligt ämne 170 156 

Drunkning/tillbud 36 31 

Nödställd person 175 191 

Naturolycka 26 45 

Övrig händelse 182 209 

Larm utan tillbud 2 326 2 151 

Automatlarm utan brandtillbud 1 759 1 624 

Annan händelse utan risk för skada 567 528 

Sjukvårdsuppdrag/Annat uppdrag 704 562 

Annan hjälp till ambulans 117 98 

Hjälp till polis 8 12 

Hiss, utan risk för personskada 19 18 

Sanering vägbana 2 2 

Hjälp till hemtjänsten 25 21 

Teknisk service 4 4 

Annat uppdrag 15 24 

IVPA/Sjukvårdsuppdrag 514 384 

Återkallades före ankomst 173 117 

TOTALT 6 453 5 905 
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Vid en jämförelse månad för månad sticker maj till augusti ut (Bild 1). 
Förklaringen är framförallt fler bränder i skog och mark till följd av en varm och 
torr sommar, men det inträffade även fler bränder i byggnad i juli och augusti.  
 

 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug  Totalt 

2018 681 666 686 787 934 916 940 843  6 453 

2017 728 624 650 678 809 710 775 701  5 675 

Medel 2014-18 724 586 663 716 808 833 816 758  5 905 
Bild 1. Antal räddningsuppdrag per månad, 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet 2014-2018. 

Bränder 

Antalet bränder januari till augusti 2018 var 1 779 stycken, vilket är fler än 
2017 (1 460 stycken). Av dessa bränder var 586 stycken Brand i byggnad, 
jämfört med 551 stycken 2017. Bild 2 visar fördelningen per månad, jämfört 
med 2017 samt medelvärdet för 2014–2018. 
 

 
Bild 2. Brand i byggnad fördelat per månad 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet  
för 2014-2018. 

 
Under 2018 har det inträffat fler Brand, ej i byggnad än motsvarande period 
2017, 1 193 stycken jämfört med 909. Det stora antalet beror framförallt på 
många bränder i skog och mark till följd av den varma och torra våren och 
sommaren. Det är normalt att antalet uppdrag i denna kategori varierar från år 
till år, då dessa bränder är relaterade till vädret. Bild 3 visar fördelningen per 
månad, jämfört med 2017 samt medelvärdet 2014–2018. 
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Bild 3. Brand, ej i byggnad fördelat per månad 2018 jämfört med 2017 samt  
medelvärdet för 2014–2018. 

Bostadsbränder 

I år syns en ökning av antalet bostadsbränder, 373 stycken jämfört med 351 
stycken 2017 (Bild 4). Antalet ligger dock på samma nivå som 2016 (371 
stycken) och före 2016 är antalet betydligt lägre, runt 300 per år. Denna skillnad 
beror framförallt på bytet till den nya händelserapporten (statistikbrott). Därför 
är det något missvisande att jämföra med medelvärdet för de senaste fem åren. 
 
Det är framförallt i Mölndal, Härryda och Lerum som bostadsbränderna har 
ökat. Antalet bostadsbränder i Göteborgs kommun ligger på ungefär samma nivå 
som 2016 och 2017. Om man ser till antalet bostadsbränder per månad är det 
fler bränder i mars, juli och augusti och färre i april, jämfört med 2017.  
 

 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Totalt 

2018 50 36 53 39 49 39 62 45 373 

2017 54 37 38 61 49 33 46 33 351 

Medel 2014-18 49 36 43 44 41 41 47 37 339 
Bild 4. Bostadsbränder per månad, 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet för 2014–2018. 

 
Hittills i år har två personer konstaterats omkomna till följd av brand, båda två i 
bostad. Medelvärdet för samma period 2014–2018 är tre personer. Den första 
branden startade i köket (okänd orsak) och personen har troligen försökt släcka 
branden istället för att utrymma. Den andra branden startade i vardagsrummet 
och spred sig upp till balkongen till den lägenhet där personen som omkom 

Page 373 of 451



Verksamhetsuppföljning för 1 januari till 31 augusti 2018 

 
 

 
23 

 

bodde. Även i detta fall verkar det vara kunskap om eller förmåga att utrymma 
som varit begränsad. 

Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar 

De senaste åren har antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och 
fritidsgårdar minskat och därefter varit relativt konstant. Under 2016 syntes 
dock en markant ökning, en ökning som fortsatte även under 2017 (62 stycken). 
I år har antalet minskat igen (47 stycken) och ligger under medelvärdet för 
2014–2018 (51 stycken). (Bild 5) 
 
Även andelen förmodat avsiktliga bränder (50 % enligt händelserapporterna) 
är lägre i år jämfört med medelvärdet för 2014–2018 (cirka 60 %). 
 

 
Bild 5. Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar, januari-augusti 2014-2018. 

 
Minskningen jämfört med medelvärdet 2014–2018 syns framförallt i maj, juli 
och augusti (Bild 6). 
 

 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Totalt 

2018 8 10 7 7 5 8 1 1 47 

2017 12 8 10 11 8 7 4 2 62 

Medel 2014-18 7 7 8 7 7 7 4 3 51 
Bild 6. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård per månad, 2018 jämfört med 2017 samt 
medelvärdet för 2014-2018. 
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Automatiska brandlarm 

Under januari till augusti 2018 har RSG larmats till 1 963 automatiska 
brandlarm, varav 164 har bedömts vara befogade. Andelen obefogade 
automatlarm ligger hittills i år på drygt 90 %. Utfallet väntas vara det samma vid 
årskiftet. (Bild 7) 
 

 
Bild 7. Befogade och obefogade automatlarm, januari-augusti 2014–2018. 

 Källa: Larmutredare, Räddningstjänsten Storgöteborg 

Drunkning och drunkningstillbud 

Under perioden januari till augusti 2018 har RSG genomfört 36 räddnings-
uppdrag i samband med Drunkning/tillbud. Enligt händelserapporterna har sex 
personer omkommit i samband med dessa räddningsuppdrag. Motsvarande 
siffra för 2017 är 28 räddningsuppdrag i samband med Drunkning/tillbud och 
tre omkomna. 
 
Svenska Livräddningssällskapets nationella statistik visar att 97 personer har 
omkommit i drunkningsolyckor under januari till juli i år, vilket är betydligt fler 
än samma period 2017 (66 personer) och även fler än medelvärdet för de 
senaste fem åren (78 personer). 

Trafikolyckor 

Antalet räddningsuppdrag till följd av trafikolyckor har ökat under de senaste 
åren. Hittills i år har det inträffat 882 trafikolyckor att jämföra med 874 stycken 
i januari till augusti 2017. Medelvärdet för 2014–2018 är 855 stycken. 
 
I februari och maj inträffade det betydligt fler trafikolyckor jämfört med både 
2017 och medelvärdet för 2014–2018. I februari syns ökningen framförallt på 
stationsområde Angered samt i Lerums kommun. I maj är det fler trafikolyckor i 
kommunerna Kungsbacka, Lerum och Mölndal. Även juli och augusti månad 
avviker från medelvärdet, men på ett positivt sätt med färre antal trafikolyckor. 
(Bild 8) 
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Totalt 

2018 125 122 121 99 132 107 80 96 882 

2017 114 93 123 112 113 135 75 109 874 

Medel 2014-18 124 87 109 98 113 115 96 112 855 
Bild 8. Antal trafikolyckor per månad, 2018 jämfört med 2017 samt medelvärdet  
för 2014-2018. 

Hjärtstoppslarm/I väntan på ambulans (IVPA) 

Under de senaste åren har det skett ett antal avtalsförändringar, med avseende 
på IVPA- och sjukvårdsuppdrag, som påverkar statistiken. Efter 2015 syns en 
minskning som är kopplad till avtalsförändringen gällande IVPA-uppdrag i 
Södra Skärgården (från 1 februari 2016). Från och med 1 juli 2017 har RSG ett 
nytt avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende 
Hjärtstoppslarm/IVPA. Detta avtal gäller för Göteborg, Mölndal, Härryda och 
Partille kommun. Denna avtalsförändring gav inget utslag i statistiken för 2017, 
men i år syns en tydlig ökning av antalet Hjärtstoppslarm/IVPA-uppdrag (514 
stycken). (Bild 9) 
 
Utvecklingen inom detta område följs noggrant upp av förbundet. Fortsatta 
diskussioner förs också med övriga sjukvårdshuvudmän (inom RSG:s område) 
kopplat till framtida utformning av avtal. 
 

 
Bild 9. Hjärtstoppslarm/IVPA (I väntan på ambulans), januari-augusti 2014–2018. 
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Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Irmana Cukur 
 

Kristna Englund 
 

Björn Sundén  
 
 
 
 

Emilia Broberg 
 

 

Anställning, Utredare 
Anställning, Digitaliseringssamordnare 

Prissättning kommunala tomter Landvetters-Backa östra 
etapp 1 

Skadestånd och annan ersättning 2018KS906 
Skadestånd och annan ersättning 2018KS930 
Skadestånd och annan ersättning 2018KS931 
Skadestånd och annan ersättning 2018KS932 
Skadestånd och annan ersättning 2018KS1002 

Parkeringstillstånd rörelsehindrad 2018.25-2018.54, 
2018.56-2018.70, 2018.72-2018.96, 2018-98-2018.104 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2018/21-2018/23, 2018/26-2018/33, 2018/35-
2018/37, 2018/39-2018/41, 2018/43-2018/45, 2018/52-
2018/73, 2018/75-2018/76 
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Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 2019-02-07

Beslutsfattare Beslut

Katarina Hult

Charlotte Scott

Katarina Johansson

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Gabriella Knutsson

Annemi Lindoffer

Johanna Wallinder

Lotta Davidsson

Lotta Davidsson

Lotta Lundqvist

Christian Liljemark

Lotta Davidsson

Lotta Davidsson

Lotta Lundqvist

Lotta Lundqvist

Gerd Andersson

Gerd Andersson

Christian Liljemark

Christian Liljemark

Susanne Flenner

Frans Stjerna

Susanne Lorenzatti

Päivi Malmsten

Gunilla Cederberg

Päivi Malmsten

Tjänstledighet, Högadals förskola

Tjänstledighet, Västergärdets förskola och Hindås förskola

Anställning, Landvetterskolan

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, Rävlandaskolan

Anställning, Säteriskolan

Anställning, Stommens förskola

Anställning, Smedjebackens förskola

Anställning, Agenbäckens förskola och Hagens förskola

Anställning, Finnsjöns förskola och furubackens förskola

Tjänstledighet, Stommens förskola

Tjänstledighet, Smedjebackens förskola

Tjänstledighet, Agnebäckens förskola och Hagens förskola

Tjänstledighet, Agnebäckens förskola och Hagens förskola

Tjänstledighet, Högåsens förskola

Tjänstledighet, Högåsens förskola

Tjänstledighet, Finnsjöns förskola och Furubackens förskola

Tjänstledighet, Finnsjöns förskola och Furubackens förskola

Anställning, Lunnaskolan

Anställning, Landvetterskolan

Anställning, Landvetterskolan

Utse beslutsattestant

Anställning, Utvecklings- och stödenheten

Utse beslutsattestant

Page 389 of 451



2 (2) 

Beslutsfattare Beslut

Susanne Thander

Margreth Tallvid

Frans Stjerna

Katrin Frilén Hyddén

Katrin Frilén Hyddén

Katrin Frilén Hyddén

Katrin Frilén Hyddén

Anställning, Skinnefjällsskolan

Namn på ny väg, Landvetter

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Anställning, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Landvetterskolan

Tjänstledighet, Landvetterskolan
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-01-17 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson 

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson

Daniel Svensson

Utse beslutsattestant

Verksamhetsbidrag till civilförsvarsföreningen i Härryda 
kommun (2018ks984)

Yttrande till militär myndighet angående ansökan till 
hemvärnet (2018ks785)

Yttrande till militär myndighet angående ansökan till 
hemvärnet (2018ks820)

Yttrande till militär myndighet angående ansökan till 
hemvärnet (2018ks960)

Yttrande till militär myndighet angående ansökan till 
hemvärnet (2018ks1047)

Bidrag för skötsel av lekplats 
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Utvecklingsfunktion

Datum 2019-01-18 Dnr 2019KS23 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Marlena Sahibzada

Anna Jakobsson

Per Vorberg

Peter Lönn

Per Vorberg

Beslut om samverkan i upphandling – Göteborgs stad

Anställning – Sekreterare/administratör

Tf förvaltningschef

Beslut om vidaredelegation

Ramavtal och val av leverantör
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