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§ 61/2022 

Upprop 

Protokoll 
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 4(13) 

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter: 

Catharina Eliasson (S) ej närvarande §§ 60-69 

Kathrine Månsson (S) ej närvarande 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 62/2022 

Val av justerare 

Stefan Ekwing (L) föreslås justera sammanträdets protokoll. Protokollet justeras 2022-12-12 10.00 i 

N ödinge, Ale kommun. 

Beslut 

Stefan Ekwing (L) utses att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 63/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

Skrivelse har inkommit från BRF, Ledarna, Vision och Kommunal angående den nya tillträdande 

direktionen. En av ledamöterna arbetar i RSG på heltid och det finns en oro för jäv. 

Lars Klevensparr föreslår att det till dagordningen tillförs en stående punkt "Anmälan om jäv" 

Ordförande Bernt Lundborg föreslår att presidiet får i uppdrag att tillsammans med juridisk 

kompetens utreda frågan. 

Yrkande 

Ordförande Bernt Lundborg (S) föreslår att presidiet får i uppdrag att tillsammans med juridisk 

kompetens utreda frågan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på om föredragningslistan kan fastställas med notering och finner 

att direktionen beslutar detsamma. 

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

Beslut 

Föredragningslistan fastställs med notering om en tillkommande skrivelse från de fackliga 

företrädarna. Skrivelsen bifogas protokollet. 

Presidiet får i uppdrag att vidare utreda frågan om jäv. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 64/2022 

Beslut om antagande av delegationsordning 

Delegationsordning för förbundet är framtagen utifrån direktionens direktiv samt aktuell 

lagstiftning såsom kommunallagen (2017:725) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Yrkande 

Ordförande Bernt Lundborg (S) yrkar att direktionen beslutar att anta delegationsordning för 

Bohus Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 

• Reviderad delegationsordning för Bohus Räddningstjänstförbund 

Besluts gång 

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

Beslut 

Direktionen beslutar anta delegationsordning för Bohus Räddningstjänstförbund. 

Delegationsordningen bifogas protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Beslut om årshjul 1ör 2023 

Protokoll 
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 8(13) 

Arshjul för 2023 är framtagen enligt direktionens direktiv och innehåller mötestider för bland 

annat beredning och direktionssammanträden, arbetsplatsträffar, skyddskommitte, facklig 

samverkan, skyddsrond. 

Yrkande 

Ordförande Bernt Lundborg (S) yrkar att direktionen beslutar att anta årshjul för 2023. 

Besluts underlag 

• Arshjul för 2023 för Bohus Räddningstjänstförbund 

Beslutsgång 

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

Beslut 

Direktionen beslutar anta årshjul för 2023 för Bohus Räddningstjänstförbund. Ars

hjulet bifogas protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 66/2022 

F örbundschefen/ räddningschefen informerar 

Räddningschef Christian Weberberger informerar om verksamheten inom följande områden: 

• Uppföljning av händelser 2022. 

• Genomförda utbildningar 

• Verksamhetsfrågor såsom ny släckbil till Kungälv, att fler fackliga företrädare är utsedda, 

fortsatt arbete med att inventera och säkerställa vår förmåga i kris, utbildning "Övning i 

kallt väder" för MSB, inventering av material lämpligt att skänka till Ukraina mm 

• Fortsatt arbete framåt med arbetsmiljön. Ser över organisationsstruktur. Fortsätta arbete 

med intranätet mm 

• Rekryteringar för vakanser och föräldraledigheter 

• Till Öppet hus första advent kom ca 1600 personer 

Förbundschef Lars Klevensparr uttrycker bekymmer inför nästa år budgetmässigt. Detaljbudgeten 

behöver diskutera ytterligare. Budgeten med en ramökning på 2 % går inte ihop. Man tittar på 

möjligheter att se över kostnader för energi, dieselförbrukning, hyror mm. Även inflationen 

påverkar kostnader för inköp och investeringar. Lön är vår största kostnad, motsvarar ca 75-80% 

av totala kostnadsvolymen. Vi står också inför en lönerörelse med höga förväntningar från de 

fackliga parterna. Nytt centralt avtal om särskild ålderspensions kommer sannolikt också att 

innebära en stor kostnadsökning. 

En genomlysning av detaljbudgeten kan visa på hur stor del av verksamheten som är 

underbudgeterad. 

Ett överlämningsmöte med avgående och nya direktionen är inplanerat i januari. Första ordinarie 

direktionsmöte är 22 februari 2023. 

Ordförande Bernt Lundborg uppmanar kommande direktion att tillsammans med ledningen att 

snarast kontakta ägarna för ett samråd kring ekonomin och kommande budget. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 67 /2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegations beslut redovisas vid sammanträdet genom att ledamöterna bereds möjlighet att titta i 

den pärm där delegationsbeslut förvaras. Delegationsbeslut sedan 2022-09-28 redovisas under 

sammanträdet. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 68/2022 

Arbetsmiljö 

Räddningschef Christian Weberberger informerar om följande arbetsmiljöfrågor: 

Inga RIA-anmälningar kommit in som sticker ut. Men vi behöver se över vilken typ av ärende som 

anmäls via RIA. Som det är nu anmäls frågor av teknisk karaktär, som tex trasig del på fordon. Det 

som anmäls i RIA ska avse arbetsmiljöfrågor. 

Fortsätter arbetsmiljöarbetet utifrån utredningar och konferenser. Upphandling av extern resurs är 

på gång. 

Sjukfrånvaron diskuterades. Inga siffror redovisades men konstaterades att sjukfrånvaron tom 

oktober 2022 är högre än motsvarande period 2021. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



BOHUS 
Protokoll 
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum: 2022-12-07 12(13) 

§ 69/2022 

Pågående rekryteringar 

Information om rekryteringar redovisades under punkt 66. 

Ordförande Bemt Lundborg (S) ställde fråga om rekrytering till tjänsten som enhetschef 

förebyggande. Räddningschef Christian Weberberger svarar att det svårt att rekrytera till denna typ 

av tjänst, det gäller räddningstjänsten i hela landet. För närvarande tar vi hjälp av 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) med det förebyggande arbetet. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 70/2022 

Nästa sammanträde 

Lars Klevensparr framförde sitt varma tack till den avgående direktionen och överlämnade en gåva 

till var och en. 

Nästa sammanträde hålls 2023-02-22. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Allmänt om delegation  
 
Beslutanderätt för kommunalförbundet Bohus Räddningstjänstförbunds regleras i 
förbundsordningen, reglemente samt kommunallagen (2017:725). 
 
Förbundsdirektionen (direktionen) kan om den vill, besluta om delegering av denna beslutanderätt. 
Direktionen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en 
delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 
Direktionen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. 
Räckvidden för delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL (se nedan) som 
anger vilka ärendetyper som inte får delegeras 
 
Förbundsdirektionen är förbundets styrelse och förbundets beslutande, förvaltande och 
verkställande organ. Förbundsdirektionen leder och samordnar planering och uppföljning av 
förbundets ekonomi och övergripande verksamhet. 
 
Förbundsdirektionen har till uppgift att vara förbundsmedlemmarnas räddningsnämnd och därvid 
fullgöra och ansvara för de uppgifter inom räddningstjänsten som enligt lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom räddningstjänsten. 
 
 

Delegering av beslutanderätt inom direktionen  
 
(6 kap 37 – 40 §§ kommunallagen)  
 
Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i 6 kap. 37 – 40 §§ kommunallagen 
(2017:725). Bestämmelserna ger nämnderna, det vill säga i detta fall förbundsdirektionen möjlighet 
att delegera sin beslutanderätt. 
 
 

Vad innebär delegering?  
 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten).  
 
Delegaten träder helt in i direktionens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett direktionens beslut 
och kan överklagas genom laglighetsprövning.  
 
Direktionen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Direktionen 
kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut.  
 
Direktionen har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, 
skadestånd). 
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Vad man kan delegera.  
 

a. Förbundsdirektionens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL) 
 
 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 38 § KL inte delegeras: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige eller regeringen liksom yttranden med 

anledning av att beslut av direktionen i dess helhet har överklagats, 
• beslut om föreläggande vid vite eller annan påföljd eller andra ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

• för delegationsbeslut som avser förebyggande åtgärder mot brand gäller att om sökanden 
uttryckligen så begär eller om tveksamhet skulle föreligga i ärende av ovan angivet slag skall 
delegat att hänskjuta ärendet till direktionens prövning. Delegationsrätten avser inte heller 
befogenhet att avslå framställning. 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som 
annars är av större vikt är förbehållna direktionen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för förbundet och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar 
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena 
förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och 
organisation. 
 
Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar också 
uttryckliga delegeringsförbud. 
 
 

b. Delegering och ren verkställighet  
 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning 
skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening.  
 
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. 
 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan 
denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men 
man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller 
självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från förbundsdirektionen 
till annan.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det 
rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Beslut av 
rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap. 2 §). Även om den 
enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns 
andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen 
genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de 
kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
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Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § KL) 

 
I  6 kap 38 § kommunallagen finns en begränsad möjlighet till vidaredelegering. Enligt 9 kap 31 § kan 
förbundsdirektionen kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd. 
 
Förvaltningschefen får endast använda sin möjlighet till vidaredelegering på ett sådant sätt att 
Förbundsdirektionen hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut. Med förvaltningschef i förbundet 
avses förbundschef och biträdande förbundschef. Biträdande förbundschef är tillika räddningschef. 
 
Vidaredelegerad beslutanderätt kan alltid återkallas av såväl förbundsdirektionen som 
förvaltningschefen. Dessa kan även föregripa ett beslut genom att ingripa i ärendet och överta 
beslutanderätten. Förbundsdirektionen eller förvaltningschefen kan dock aldrig upphäva ett beslut 
som är fattat med stöd av delegation. 
 
Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegeringen, men det innebär inte att 
Förbundsdirektionen alltid bör delegera allt som är tillåtet. En avvägning måste alltid göras mellan 
vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens kompetens 
och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaktär för den enskilde. 
 
När det i lag eller annan författning står angivet vem som fattar beslutet, t.ex. att en räddningsledare 
ska fatta beslut i visst ärende, har denne behörighet att besluta på grund av lag. Det är då inte fråga 
om rätt att ta beslut på grund av delegation från Förbundsdirektionen. 
 
Om ett beslut är delegerat till en viss tjänsteman äger inte överordnad chef rätt att besluta i 
vederbörande persons ställe. När ett beslut är delegerat till t.ex. en avdelningschef är det alltid den 
som har ansvaret för den verksamhet beslutet berör som ska fatta beslutet. 
 
 

Ansvar/Innebörd  
 

Delegaten träder helt i förbundsdirektionens ställe. Beslut som fattas med stöd av ett 
delegeringsuppdrag är dock juridiskt sett ett direktionens beslut. Det betyder att delegatens beslut 
kan överklagas precis som direktionens. Revisionsansvaret ligger hos direktionen. Delegaten har 
dock det juridiska ansvaret (tjänstefel, skadestånd m.m.). Oavsett om delegering har skett så har 
alltså direktionen kvar det övergripande ansvaret. 
 
 

Återkallelse och omprövning  
 

Förbundsdirektionen kan när som helst återkalla eller ändra ett delegeringsuppdrag. Detta kan 
göras generellt eller i ett visst ärende.  
 
Direktionen kan i princip inte ändra eller återta ett beslut som delegaten fattat. Direktionen har 
m.a.o. ingen omprövningsmöjlighet.  
 
Direktionen kan när som helst ta över ett delegeringsuppdrag och föregripa delegatens beslut och 
själv fatta beslut i ärendet. Detta kan vara aktuellt om direktionen anser att ärendet är av principiell 
vikt (prop. 1990/91:117 s. 203).  
 
Möjligheten att ändra på ett beslut beror på ärendets beskaffenhet. I förvaltningsärenden kan 
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gynnande positiva beslut endast ändras negativt under vissa förhållanden. Möjligheterna att ändra 
ett beslut inom det kommunala frivilliga området är större och störst i fråga om rent interna 
angelägenheter. Om beslutet rör civilrättsliga förhållanden krävs normalt avtalspartens 
medgivande. 
 
 

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. (6 kap 39 § KL)  

 
Förbundsdirektionen får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
direktionen att besluta i ärenden som är så brådskande att direktionens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som 
kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som 
avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid direktionens nästa sammanträde. 
Denna typ beslut anses som ett beslut av direktionen. 
 
 

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 §§ KL)  
 
Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till direktionen. Direktionen bestämmer 
själv hur och när detta skall ske.  
 
Observera att direktionen inte ska godkänna delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller såvida 
det inte blir ändrat vid ett överklagande. Anmälan till direktionen syftar istället på att fastställa 
tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen (s.k. 
laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den dag som det på 
räddningstjänstförbundets anslagstavla anslagits att protokollet justerats.  
 
Vid förvaltningsbesvär är också besvärstiden tre veckor, men då räknas besvärstiden från den dag, 
då den som beslutet rör, fått ta del av beslutet. Genom anmälan tillgodoses även nämndens 
informations- och kontrollbehov av beslut som fattats med stöd av delegering. 
 
 

Om belopps- och tidsgränser  
 
Om beslut omfattar större belopp eller längre tidsperioder än vad som anges i denna 
delegationsordning ankommer det på direktionen att besluta. Med prisbasbelopp avses aktuellt 
prisbasbelopp enligt lag (SFS 1962:381) om allmän försäkring. 
 
Aktuellt prisbasbelopp för år 2022 är 48 300 kronor 
 
 

Allmänna bestämmelser för förbundsdirektionens delegeringsordning 
 
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom ovanstående nämnds 
ansvarsområden skall gälla nedanstående regler. 
 
a. Vid förfall för förbundsdirektionens ordförande 

Vid förfall för förbundsdirektionens ordförande inträder vice ordföranden. 
 
 
b. Vid förfall för övriga delegater 
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Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat 
anges. 
Av delegeringsordningen eller av annan förteckning skall klart framgå vem som träder in i 
viss 
delegats ställe vid delegatens frånvaro. Lämpligen förvaras beslut om förteckning över 
olika 
delegaters ersättare i en särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om 
ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör 
dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive 
punkt. 

 
c. Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt förbundsdirektionens ordförande, eller 
vid 
förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på förbundsdirektionens vägnar i 
ärenden 
som är så brådskande, att direktionens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall 
anmälas vid direktionens nästa sammanträde.  

 
 
Ärenden av principiell betydelse m.m. 

 
Delegaten skall överlämna ärendet till förbundsdirektionen om ärendet är av principiell betydelse 
eller om andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas förbundsdirektionen. 
 
 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget  
 
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller 
inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. 
 
 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 
- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 
-  Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
 delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition. 
 
 

Regler för anmälan av delegationsbeslut 
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringen ska, enligt 6 kap.  40 § kommunallagen, 
anmälas till förbundsdirektionen. Anmälan ska ske senast på nästkommande sammanträde. 
 

Av noteringen skall framgå:  
ärendet (vad som beslutats)  
beslutsfattare  
beslutsdatum  
hänvisning till punkt i delegeringsordningen 
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Rapportering 

 
Delegat skall löpande rapportera in de beslut som fattats med stöd av delegering till 
ärendehanteringssystemet och anmäla dessa till nästkommande sammanträde i 
förbundsdirektionen. 
Rapportering skall avse de beslut som inte redan anmälts till förbundsdirektionen. 
 

 
Registrering i förbundsdirektionens protokoll 

 
Vid förbundsdirektionens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten 
finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i 
förbundsdirektionens protokoll.  
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Förteckning över beslutsrätt/delegation från direktionen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

A - Personalärenden 
   

 
1 

 
Organisationsfrågor 

   

1.1 Återbesättande av ledig 
befattning 

Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 
 

  

1.2 Omplacera personal Förbundschef Enhetschef  
 
2 

 
Tillsvidareanställning inkl. 
lönesättning, uppsägning på 
egen begäran samt 
förkortning av 
uppsägningstid 

   

2.1 Tillsättning av 
förbundschef/räddningschef 

Direktionen    

2.2 Instruktioner till 
förbundschef/räddningschef 

Direktionen   

2.3 Enhetschefer Förbundschef   
2.4 Övrig personal Enhetschef Förbundschef  

 
3 

 
Vikariatsförordnanden 

 
Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 
 

 
 

 
Samtliga 
personalkategorier 

 
4 

 
Uppsägning från 
arbetsgivarens sida/avsked  Förbundschef  

 

 
5 

 
Beviljande av uppsägning 
från arbetstagarens sida 

   

5.1 Förbundschef Ordförande   
5.2 Enhetschef Förbundschef   

5.3 Övrig personal Enhetschef Förbundschef  
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6 

 
Frågor rörande avstängning 
p.g.a. förseelse samt frågor 
rörande disciplinpåföljd. 

 

Förbundschef 

 

 

 

 
7 

 
Tjänstledighet, semester, 
kompensationsledighet 

   

7.1 Tjänstledighet  
A Förbundschef 
B enhetschef 
C övrig personal 

 
Ordförande 
Förbundschef 
Enhetschef 

 
Vice ordförande 
 
Förbundschef 

 

7.2 Beviljande av föräldraledighet  
A Förbundschef 
B enhetschef 
C övrig personal 

 
Ordförande 
Förbundschef 
Enhetschef 

 
Vice ordförande 
 
Förbundschef 

 

7.3 Beviljande av semester avseende 
underställd personal 
A Förbundschef 
A enhetschef 
B övrig personal 

 
 
Ordförande 
Förbundschef      
Enhetschef 

 
 
Vice ordförande 
 
Förbundschef 

 

7.4 Beviljande av 
kompensationsledighet 
avseende underställd personal 

Förbundschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

  

7.5 Semester för förbundschef Ordförande Vice ordförande  

7.6 Kompensationsledighet för 
Förbundschef 

Ordförande Vice ordförande  

7.7 Tjänstebefrielse för 
Förbundschef 

Ordförande Vice ordförande  

7.8 Tjänstebefrielse övrig personal Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 

  

 
8 

 
Pension m.m. 

   

8.1 Utfärdande av pensionsbrev Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 

  

 
9 

 
Utbildning, tjänsteresor, 
konferenser m.m. 

   

9.1 Kurser/resor upp till 3 dagar Enhetschef Förbundschef  
9.2 Kurser/studieresor längre än 3 

dagar eller överstigande ½ 
prisbasbelopp. 

Förbundschef   

9.3 Kompetensutbildning Förbundschef  
 

 MSB-utfärdade kurser 
för inom ramen för LSO 

9.4 Utbildning/konferenser för 
förbundschef 

Ordförande Vice ordförande  

9.5 Utbildning/konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Vice ordförande  
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10 

 
Användande av egen bil i 
tjänsten, bilavtal 

   

10.1 Förbundschef Ordförande Vice ordförande  

10.2 Övrig personal Förbundschef  
 

  

 
11 

 
Fackliga förhandlingar  

 
Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera till 
enhetschef 

 
 
 

  

 
12 

 
Avgöra frågor om tolkning 
och tillämpning av lagar, 
avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan 
förbundet som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

 
Förbundschef/ 
Räddningschef 
 

 
 

Räddningschef avseende 
LSO och LBE 

 
13 

 
Övriga förhandlingar å 
förbundets vägnar enligt 
gällande lagar och avtal t.ex. 
tvisteförhandlingar eller 
avvikelser från ”Allmänna 
bestämmelser” 

 
Förbundschef / 
Räddningschef 
 

 
 

Räddningschef avseende 
LSO och LBE 

 
14 

 
Överenskommelse med 
enskild arbetstagare om 
lönerevision och korrektion 
m.m. 

   

14.1 För förbundschef Ordförande Vice ordförande  

14.2 Övriga personalärenden Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 

  

 
15 

 
Beslut om löneförmåner vid 
deltagande i facklig 
utbildning m.m. 

 
Förbundschef  
 

  

 
16 

 
Avskrivning av lönefordran 

 
Förbundschef 

 
 

 

 
17 

 
Beslut angående bisyssla 

 
Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 

 
 

 

 
18 

 
Arbetsmiljöuppgifter enligt 
arbetsmiljölagen med rätt att 
vidaredelegera 

   

18.1 Organisera arbetsmiljöarbetet 
vad avser planering, ledning, 
kontroll och uppföljning 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelgera 
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18.2 Se till att arbetsmiljöarbetet 
utförs enligt gällande lagar, avtal 
och föreskrifter 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

  

 
18.3 Åtgärda arbetsmiljöproblem Förbundschef med 

rätt att 
vidaredelegera 
 

  

 
19 

 
Systematiskt 
brandskyddsarbete inom 
förbundet enligt lagstiftning 
och föreskrifter 

   

19.1 Vara brandskyddsansvarig för 
förbundet 

Förbundschef   

19.2 Organisera det systematiska 
brandskyddsarbetet vad avser 
planering, ledning, kontroll och 
uppföljning 

Förbundschef  
med rätt att 
vidaredelegera 

  

19.3 Se till att det systematiska 
brandskyddsarbetet utförs enligt 
gällande lagar, avtal och 
föreskrifter 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelgera 

  

19.4 Åtgärda brister vilket härleds till 
det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelgera 
 

  

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

B - Ekonomiärenden 
   

 
1 

 
Omprioritering i internbudget 
under budgetåret 

   

1.1 Understigande tre prisbasbelopp Förbundschef   
 
2 

 
Upphandlingsfrågor 

   

2.1 Tecknande av ramavtal Förbundschef Ordförande   

2.2 Upphandling av konsulttjänster Förbundschef    

2.3 Upphandling inom beslutad 
internbudget 

Förbundschef  
med rätt att 
vidaredelegera 

  

2.4 Upphandling inom beslutad 
investeringsbudget 

Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera 
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3 

 
Attest 

 
Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera  
 

 
Utse 
beslutsattestanter och 
ersättare för dessa 

 
4 

 
Försäljning av lös egendom 

   

4.1 Understigande fem 
prisbasbelopp 

Förbundschef   

 
5 

 
Utgivande av skadestånd 

   

5.1 Understigande ett prisbasbelopp Förbundschef   
 
6 

 
Avskrivning av fordran 

   

6.1 Beslut om avskrivning av 
fordran, understigande 2 
prisbasbelopp, som hänför sig 
till förbundets 
verksamhetsområde, med de 
begränsningar som kan vara 
föreskrivna i lag 

Förbundschef   

6.2 Avskrivning av fordran hänförlig 
till automatiskt brandlarm 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera  
 

  

 
 
7 

 
Föra förbundets talan i 
ärenden om taxering till skatt 

 
Förbundschef 

 
 

 

 
8 

 
Anta ackord, ingå förlikning 
eller sluta annat avtal om 
Bohus 
Räddningstjänstförbunds 
fordran samt nedsättning, 
avskrivning eller avkortning 
av sådan fordran som hänför 
sig förbundets 
förvaltningsområde 

   

8.1 2-5 prisbasbelopp Ordförande Vice ordförande  
8.2 < 2 prisbasbelopp Förbundschef   

 
9 

 
Godkänna förslag till 
skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen 
innebärande nedsättning av 
Bohus 
Räddningstjänstförbunds 
fordran 

   

9.1 2-5 prisbasbelopp Ordförande Vice ordförande  
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9.2 < 2 prisbasbelopp Förbundschef   

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

C - Lag om skydd mot olyckor, LSO 
  

1 Yttrande till berörd 
medlemskommun över 
remissärende avseende 
medgivande enligt 3 kap 4 § 2 
st. 

Räddningschef Enhetschef ( Egensotning ) 

2 Begäran om hjälp från 
polismyndigheten enligt 
3 kap 10 § 2 st 

Räddningschef Olycksutredare  

3 Beslut enligt 3 kap 16 § 2 st att 
förordna befattningshavare 
som räddningsledare 

Räddningschef Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)  

 

4 Beslut enligt 3 kap 16 § 2 st att 
återta förordnande som 
räddningsledare 

Räddningschef    

5 Förordnande av 
tillsynsförrättare 

Räddningschef Enhetschef  

6 Beslut om tillsyn enligt 5 kap 1 
§ 

Tillsynsförrättare Enhetschef  

7 Beslut om föreläggande eller 
förbud enligt 5 kap 2 § 2 st 

Tillsynsförrättare Enhetschef  

8 Begäran om hjälp från 
polismyndigheten enligt 5 kap 
3 § 

Tillsynsförrättare Enhetschef Polishjälp vid 
tillsyn 

9 Beslut om underrättelse enligt 
6 kap 10 § 

Räddningschef Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)  

Om effekter av 
en olycka berör 
ett annat land 

10 Beslut enligt 7 kap 1 §  Räddningschef Enhetschef Skälig ersättning 
annan kommun 

11 Beslut enligt 7 kap 2 § Räddningschef Förbundschef  Ersättning från 
staten 

12 Beslut enligt 7 kap 3 § Räddningschef Förbundschef Ersättning från 
staten 

13 Beslut om ersättning enligt 7 
kap 4 § 

Räddningschef Enhetschef Ersättning till 
enskilda 

14 Beslut om ersättning enligt 7 
kap 5 § 

Räddningschef Enhetschef Ersättning vid 
ideell skada vid 
personskada 

15 Beslut enligt 7 kap 6 § Räddningschef Enhetschef Ersättnings- 
frågor 
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16 Beslut om ersättning enligt 7 
kap 7 § 

Räddningschef Enhetschef Ersättnings- 
frågor 

17 Beslut enligt 9 kap 1 §  Räddningschef Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)  

Begäran om 
utländskt bistånd. 
Beslut som fattas 
av CSR ska 
snarast anmälas 
till 
räddningschefen 

18 Beslut enligt 10 kap 4 § att 
beslut enligt 6 kap 1 § om 
fullgörande av tjänsteplikt eller 
beslut enligt 6 kap 2 § om 
ingrepp i annans rätt gäller 
även om det överklagas. 

Räddningsledare Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)  

Beslut ska snarast 
anmälas till 
räddningschefen 

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

D - Förordning om skydd mot olyckor 
  

1 Beslut om yttrande vid samråd 
enligt 2 kap 3 § till Länsstyrelsen 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera  
 

 Farlig verksamhet 

2 Beslut om yttrande över ärende 
om medgivande enligt 2 kap 5 § 
från berörd medlemskommun 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera  

 Viktigt meddelande 
Allmänheten 

3 Beslut enligt 2 kap 7 § om 
föreskrifter om förbud mot 
eldning utomhus samt om 
liknande förebyggande åtgärder 

Räddningschef Chefs och 
stabsresurs 
(CSR) 

I samråd med 
respektive kommuns 
kommundirektör/ 
kommunikatör 

4 Underrättelse enligt 3 kap 7 § till 
ansvarig myndighet 

Förbundschef med 
rätt att 
vidaredelegera  
 
 

  

5 Beslut om att biträda 
polismyndighet eller annan 
myndighet enligt 3 kap 8 § 

Förbundschef Enhetschef  

6 Underrättelse enligt 6 kap 1 § Räddningsledare Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)   

 

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 
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E – Förebyggandeärenden 
   

1 Besvarande av remisser från 
byggnadsnämnden avseende 
bygglov, områdes- och 
detaljplaner. 

Enhetschef med 
rätt att delegera 
till 
brandinspektör  

  

2 Besvarande av remisser från 
polismyndigheten, kommunen 
och andra myndigheter avseende 
tillståndsärenden. 

Enhetschef med 
rätt att delegera 
till 
brandinspektör 

  

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

F –Lag om brand och explosiva varor, 
LBE 

  

1 Beslut om tillstånd till hantering 
brandfarliga varor enligt 17 § 2 
st. 

Enhetschef med rätt 
att delegera till 
brandinspektör 

  

2 Pröva frågor om tillstånd och 
utöva tillsyn. 

Förbundschef med rätt 
att delegera till 
enhetschefer  

  

3 Föreläggande och förbud i 
ärende avseende brandfarlig och 
explosiva varor 25§ 1 st. 

Enhetschef med rätt 
att delegera till 
brandinspektör 

   

4 Bestämma att beslut som 
meddelats enligt denna lag eller 
föreskrift skall gälla även vid 
överklagan 35§. 

Tillsynsförrättare Enhetschef Beslut som fattas 
av tillsynsförrättare 
skall snarast 
meddelas 
enhetschef. 

5 Rättelse utan dröjsmål, med 
avsaknad av meddelande av 
föreläggande eller förbud. 25 § 3 
st. 

Tillsynsförrättare Enhetschef Beslut som fattas 
av tillsynsförrättare 
skall snarast 
meddelas 
enhetschef. 

6 Beslut om tillstånd till hantering 
och överföring av explosiva 
varor samt förvaring i flyttbart 
förråd enligt 18 § 3 st. 

Enhetschef med rätt 
att delegera  

  

7 Beslut om godkännande av 
sökande och dess föreståndare 
enligt 9§ samt tidsbegränsa och 
ange villkor för tillstånd. 19§ 1- 
2st 

Tillsynsförrättare Enhetschef  

8 Beslut om nya och ändrade 
villkor i tillstånd enligt 19 § 3 st. 

Enhetschef med rätt 
att delegera 

  

9 Återkallande av tillstånd enligt 
20 §. 

Enhetschef Förbundschef  
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10 Begära upplysningar, 
handlingar, tillträde, ta prover 
som behövs för tillsyn. 24§ 1-2 
st 

Tillsynsförrättare Enhetschef  

11 Begära hjälp av 
polismyndigheten för utförande 
av tillsyn. 24§ 3 st 

Enhetschef med rätt 
att delegera 

  

 
G-Förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor 

  

1. Beslut om att hantering inte får 
påbörjas innan anordningar och 
anläggningar har avsynats. 16§. 

Tillsynsförrättare Enhetschef  

2. Beslut om att förlänga 
handläggningstiden ytterligare 3 
mån. 17§ 

Enhetschef Förbundschef  

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

H - Operativa ärenden 
   

1 Beställning och inköp i 
samband med 
räddningsinsats 

Chefs och 
stabsresurs 
(CSR)   

Räddningschef  
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 Ärendegrupp/ären de   Delegat Ersättare Kommentar 

I - Övriga ärenden 
   

 
1 

      
Ärenden enligt Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400)     

1.1 Utlämning av allmän handling vid 
begäran 

Förbundschef 
med rätt att 
delegera 

 Chefs och 
stabsresurs (CSR) 

 

1.2 Avslående av begäran om utlämning av 
allmän handling 

Förbundschef Enhetschef  

1.3 Beslut att sekretessbelägga allmän 
handling 

Förbundschef Enhetschef  

1.4 Prövning och beslut om avvisning av 
för sent inkomna överklaganden 

Förbundschef Enhetschef  

1.5 Avskrivning av ärenden i övrigt Förbundschef Ordförande  

 
2 

 
Ärenden enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
samt säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Förbundschef Ordförande  

3 Ärenden enligt förvaltningslagen 
( 2017:900 ) 

   

3.1 Omprövning av beslut enligt 38 § 
förvaltningslagen 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Förbundschef 
 

 

 
4 

 
Avtal 

   

4.1 Avtal om anslutning av automatiska 
larm, beslut och verkställighet 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

 
 
 

 

 

4.2 Lokala kollektivavtal Förbundschef Ordförande  

4.3 Övriga avtal Förbundschef  Ordförande  

5 Beslut i ärende som är av så 
brådskande natur, 6 kap 39 
kommunallagen, att direktionens 
beslut ej kan avvaktas 

Ordförande Vice ordförande Rapporteras till 
direktionen vid 
nästkommande 
möte 
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6 Företräda förbundet vid domstol och 

inför andra myndigheter med 
behörighet som anges i 12 kap 14 § 
rättegångsbalken 

Förbundschef 
eller ombud 

  

7 Beslut om öppethållandetider för 
allmänheten vid förbundet enligt 5 § 
Förvaltningslagen (1986:223) 

Förbundschef   

8 Beslut om yttranden över remisser 
och begäranden om synpunkter 
m.m. som inte särskilt angetts ovan 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

  

9 Ge tillstånd att använda förbundets 
emblem 

Förbundschef Enhetschef  

10 Marknadsföring m.m.    
10.1 Beslut om anslag för mindre 

engångsutgifter, evenemang och 
liknande, upp till ett prisbasbelopp 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera 
 

  

10.2 Beslut om allmän annonsering, 
marknadsföring m.m. av förbundet upp 
till ett prisbasbelopp 

Förbundschef 
med rätt att 
vidaredelegera 
 

  

 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

J Undertecknande av handlingar/avtal 
  

 Generellt undertecknas handlingar/avtal beslutade av direktionen av direktionens ordförande 
med kontrasignering av förbundschef om delegat ej är utsedd. Övrig extern korrespondens 
undertecknas generellt av ansvarig chef och kontrasigneras av handläggare. 

 Avtal beslutade av direktionen med ett ekonomiskt värde understigande tre prisbasbelopp per år 
undertecknas dock av förbundschef. Avtalet förutsätts inte vara av principiell natur. 

 



Årsplanering 2023

APT MBL Skydd ÖG CSL SL-H MF DB DS Ekonomi
Torsdag Tisdag Tisdag Onsdag Tisdag Torsdag Onsdag Måndag Onsdag

 08.00-11-00 09.00-12.00 13.30-15.30 08.00-16.00 17.30-20.00 08.00-12.00 10:00-12:00 14.30-15.30 14.00-17.00
16-feb 07-feb 07-feb 07-feb Kungälv* 22-feb 22-mar 02-feb 11-jan 13-feb 22-feb Bokslut 2022
11-maj 21-mar 21-mar 21-feb Marstrand 24-maj 20-sep 16-mar 08-feb 20-mar 29-mar
21-sep 16-maj 16-maj 07-mar Kode 27-sep 20-apr 08-mar 08-maj 17-maj Tertial 1
07-dec 12-sep 12-sep 14-mar Surte 18-okt 25-maj 05-apr 21-aug 30-aug

24-okt 24-okt 21-mar Nol 13-dec 07-sep 03-maj 18-sep 27-sep Tertial 2
28-nov 28-nov 12-okt 31-maj 23-okt 01-nov Annonseras

16-nov 06-sep 27-nov 06-dec
APT Arbetsplatsträff 14-dec 04-okt
MBL Samverkansmöte/ information och förhandling 01-nov
Skydd Skyddskommitté 06-dec
SR Skyddsrond Ägarsamråd
ÖG Övningsgrupp, DH, Stf SL 01-mar 14.00-16.00
CSL Centrala Styrkeledarmöte 26-apr 13.00-15.00
SL-H Styrkeledarmöte Heltid 25-okt 09.00-12.00
MF Möte förebyggande
DB Direktionsberedning
DS Direktionssammanträde
Ägarsamråd Ale / Kungälv politiker verksamhetsmöte LGR
LGR Ledningsgruppmöte Torsdag

13.00-15.00 Ojämna veckor
v 3- -v 51

SR
Tisdag

09.00-12.00

* 09.00-16.00
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