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Plats och tid 
 

Kungälvs brandstation, 2023-02-22 
kl. 14.00 – 17.45 
 

Närvarande ledamöter 
 

Erik Liljeberg (M) ordförande 
Peter Harrysson (M) vice ordförande 
Glenn Linhem (L) deltog i punkt 1 – 10 (kl 17.25) 
Cathrine Månsson (S) ersätter Glenn Linhem i punkt 11 
och 12 
Gunnar Skaven (S) 

 
Närvarande ersättare 
 

Cathrine Månsson (S)  
Thomas Loong (L) 
 

Frånvarande ersättare 
 

Monica Samuelsson (S)  
Maria-Bianca Andersson (KD) 
 

Övriga deltagande Lars Klevensparr, förbundschef 
Christian Weberberger, räddningschef  
Carina Björkman, projektansvarig RSG-Borf, punkt 5 
Anette Fredriksson, ekonom 
Frida Engdahl, ekonom 
Annika Renström, HR-ansvarig 
 

Närvarande personalföreträdare 
 
Frånvarande personalföreträdare 
 

Anders Eriksson, Vision 
 
Fredrik Olsson, BRF 
Mats Hansson, Ledarna 
Carl Björkell, Kommunal 
 

Utses att justera 
 

Glenn Linhem 

Justeringens plats och tid 
 

Kungälv, digital signatur 2023-03-01 

Underskrifter 
 

Sekreterare  

  

Annika Renström 

Ordförande  

  

Erik Liljeberg   

Justerande  

  

Glenn Linhem 

Erik Liljeberg (Feb 28, 2023 08:47 GMT+1)

Glenn Linhem (Feb 28, 2023 09:43 GMT+1)
Glenn Linhem

Annika Renström (Feb 28, 2023 10:21 GMT+1)
Annika Renström
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ   Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 

Sammanträdesdatum  2023-02-22 

Datum för anslags uppsättande 2023-03-01 

Datum för anslags nedtagande 2023-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Kungälvs stadshus  

Underskrift    

Annika Renström 

Sekreterare 
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§ 1/2023 
 
Upprop 

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter: 

 

___ 

 

 
 
 

  

 
Monica Samuelsson (S) ej närvarande 
Maria-Bianca Andersson (KD) ej närvarande 
 
Mats Hansson, Ledarna ej närvarande 
Carl Björkell, Kommunal ej närvarande 
Fredrik Olsson, BRF ej närvarande 
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§ 2/2023 
 
Val av justerare 

Glenn Linhem (L) föreslås justera sammanträdets protokoll. Protokollet justeras digitalt senast 
2023-03-01. 

 

Beslut   

Glenn Linhem (L) utses att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.  

___ 
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§ 3/2023 
 
Tillkommande och utgående ärenden  

Det föreligger inte några tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut  

Föredragningslistan fastställs. 

___ 
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§ 4/2023 
 
Eventuell anmälan om jäv  

Det föreligger inte någon anmälan om jäv. 

 

___ 
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§ 5/2023  

Lägesrapport utredning Borf - RSG 

Med anledning av Kungälv och Ale kommuners intresseanmälan om inträde i RSG har en 
utredning tillsatts. Carina Björkman från RSG leder den arbetsgrupp som arbetar med utredningen. 
I arbetsgruppen ingår två representanter vardera från Kungälv och Ale samt en representant för 
Borf. 

Carina Björkman redogör för att utredningen ska kunna ligga till grund för beslut i respektive 
kommun samt i RSG. Ett remissförfarande beräknas kunna ske i slutet av april 2023, gällande 
utredningsresultatet, med Kungälvs och Ale kommun, med Borf, med RSG samt med 
medlemskommunerna i RSG.   

Efter beslut i respektive kommunfullmäktige ska en formell medlemsansökan lämnas in till RSG 
och därefter kan tidplan och ekonomiska förutsättningar fastställas. Därefter vidtar arbete med att 
ta fram beslutsdokument, ny förbundsordning, samverkansavtal mellan kommunerna samt så 
småningom förhandlingar om verksamhetsövergång för medarbetare.   

Carina redogör för utmaningar man identifierat vid tidigare samgående. Det rör bland annat IT 
med olika system, nätverk, hårdvara, informationshantering, allmänna handlingar och arkiv mm. 
Man kan också se att det kan bli komplikationer med hyresavtal. 

Borf kan behöva förbereda att man har ordning på information och allmänna handlingar samt om 
det är möjligt att uppskatta kostnaden för de kommungemensamma tjänster som man nyttjar hos 
ägarkommunerna (löneadministration, ekonomi, IT, upphandling). 

Thomas Loong frågar om tidplan, finns det något inriktningsbeslut om när sammanslagning ska ha 
skett? 

Lars Klevensparr svarar att det bör kunna ske under innevarande mandatperiod om 
medlemskommunerna beslutar om sammangående. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

___ 
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§ 6/2023 Beslut om årsredovisning  

Årsredovisning med resultat och balansräkning, inklusive personalkostnader och redovisning av 
investeringar, för Bohus Räddningstjänstförbund för 2022 föredras av Frida Engdahl och Anette 
Fredriksson. 

Då revisionsmötet med PwC och de förtroendevalda revisorerna inte kommer att hållas förrän 
efter direktionssammanträdet kan inte revisionsberättelsen presenteras på dagens möte.  

Föreslås att direktionen fattar beslut att godkänna årsredovisningen under förutsättning att de 
förtroendevalda revisorerna inte har några invändningar.  

 

Yrkande  

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att direktionen beslutar att anta årsredovisning för Bohus 
Räddningstjänstförbund under förutsättning att lekmammarevisorerna tillstyrker årsredovisningen. 

 

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för Bohus Räddningstjänstförbund för 2022 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma. 

 

Beslut  

Direktionen beslutar anta årsredovisningen för Bohus Räddningstjänstförbund för 
2022 under förutsättning att den även godkänns av revisionen. 

Årsredovisningen bifogas protokollet. 

___ 
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§ 7/2023 Lägesrapport brandstationer och bemanning 

Enhetschef Martin Grev presenterar olika förslag på områden för samlokalisering av ambulans och 
brandstation i Ale kommun. Behovet för räddningstjänstens del är plats för brandstation och 
övningsfält samt närhet till av och påfart till 45:an.  

Fortsatt dialog och samarbete med Ale kommun och ambulansen med tidsram att ny brandstation 
ska vara klar om 5 år. 

Presentationen bifogas protokollet. 

Christian Weberberger redovisar bemanning och statistik över bland annat larm för stationen i 
Marstrand samt jämförelse med bemanning i andra kustorter. Under juni – augusti är man 1 
styrkeledare och 6 brandmän per styrka och 1+4 under resterande året.  

Informationen antecknas till protokollet. 

___ 
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§ 8/2023 Förbundschefen/räddningschefen informerar 

Anette Fredriksson redogör för beräknade ökade kostnader för 2023. Det gäller personalkostnader, 
kostnader för systemledning, för IT, ökade bränslekostnader, kostnader för krisberedskap samt 
arbetsmiljöåtgärder. Totalt beräknas kostnaderna öka med 6,5 mkr för 2023 jämfört med budget. 

Förbundschef Lars Klevensparr redovisar åtgärder och konsekvenser för att minska effekterna av 
kostnadsökningar. Det kan vara neddragning av inköp, senareläggning av investeringar, avstå från 
arbetsmiljöåtgärder eller att införa anställningsstopp.  

Konsekvensen skulle kunna bli att Borf inte kan fullt ut svara upp för den krisberedskap man 
förväntas ha. Att avstå från att göra arbetsmiljöåtgärder riskerar återgång till tidigare 
arbetsmiljöproblematik och förtroendeskada samt ett anställningsstopp kan innebära att styrkorna 
inte klarar sina uppdrag. 

Nya arbetstidsregler med nattvila kommer att gälla from oktober 2023. Det innebär att scheman 
måste göras om och att en konsekvensbeskrivning för det måste tas fram. 

MSB kommer att komma med ny vägledning för hur släckvatten ska omhändertas. Släckvatten kan 
kontaminera kringliggande mark och ansvaret för att sanera kan komma att hamna på 
räddningstjänsten. 

Räddningschef Christian Weberberger informerar om verksamheten inom följande områden:  

• Uppföljning av händelser, trafikolyckor, bränder, automatlarm 
• Genomförda utbildningar BKA, HLR, PAR samt barn på buss 
• Verksamhetsfrågor såsom bla facklig organisering, krisberedskap, säkerhetsskyddsanalys, 

materiel till Ukraina 
• Genomförda rekryteringar 
• Information om ny organisation  

Presentationen bifogas protokollet. 

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Direktionen diskuterade vad som ska tas upp på kommande ägarsamråd.  

I samband med det meddelar Peter Harrysson att han inte kan delta på ägarsamrådet. Förslag att 
Thomas Loong ersätter Peter Harrysson på ägarsamrådet. 
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Yrkande  

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att direktionen beslutar att Thomas Loong deltar på 
ägarsamrådet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma. 

 

Beslut  

Direktionen beslutar att Thomas Loong deltar på ägarsamrådet. 

 

___ 
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§ 9/2023 Strategi/utbildningsdag  

Förslag att genomföra utbildning för den nya direktionen den 16 mars med start kl 8.30. 
Marstrands Havshotell är bokat samt att en person finns på brandstationen i Marstrand för visning 
av stationen. 

Christian Weberberger visar förslag på vad som skulle kunna ingå i utbildningen. Det är såväl 
teoretiska som praktiska delar. 

Teoretiska delar skulle kunna vara 

• Legala grunder 
• Styrning Borf 
• Organisation Borf 
• Uppgifter för respektive enhet 

Praktiska delar kan vara 

• Praktisk utbildning BKA/HLR 
• Studiebesök 

 

Yrkande  

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att direktionen uppdrar åt presidiet att tillsammans med 
ledningen tar fram ett förslag till program för utbildningsdagen. Samt att även bjuda in 
representanter för ägarkommunerna till utbildningsdagen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma. 

Beslut  

Direktionen beslutar att uppdra åt presidiet att tillsammans med ledningen ta fram ett förslag till 
program för utbildningsdagen. Samt att representanter för ägarkommunerna bjuds in till 
utbildningsdagen. 

 

___ 

  

EL GL
GL



 

 
Protokoll 
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
Sammanträdesdatum: 2923-02-22    14(16) 

  
  

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 10/2023 Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet genom att ledamöterna bereds möjlighet att titta i 
den pärm där delegationsbeslut förvaras. 

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 

___ 
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§ 11/2023 Arbetsmiljö 

Räddningschef Christian Weberberger informerar om att inga tillbud eller arbetsskador har 
inträffat. 

.  

 

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 

___ 
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§ 12/2023 
 
Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 2023-03-29 

 

Beslut  

Informationen antecknas till protokollet. 
___ 
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