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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
              Förbundsfullmäktige          2014-06-10 
 
Tid och plats Tisdagen den 10 juni 2014 kl 1– , Ullevi Restaurang & Konferens  
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ann-Christine Andersson (S)  
  Jonas Ransgård (M)  
  Kristina Tharing (M)  
  Mikael Törnqvist (MP)  
  Svetlana Lucic (S)  
  Annita Boije (V)  
 Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande  
  Sven-Ove Johansson (S)  
 Kungsbacka Per Ödman (M)  
  Eva Borg (S)  
 Härryda Annette Eiserman-Wikström (M)  
  Robert Nilsson (S)  
 Partille Stefan Svensson (M)  
  Kaisa Blank Nordmark (S)  
 Lerum -  
    
Tjänstgörande  Göteborg Pija Ekström (S) Ersättare för Mats Arnsmar (S) 
ersättare  Marie-Louise Hänel Sandström (M) Ersättare för Elisabet Rothenberg (M) 
  Endrick Schubert (S) Ersättare för Stefan Yanelli (S) 
  Hampus Magnusson (M) Ersättare för Christer Holmgren (M) 
  Kristina Bergman-Alme (FP) Ersättare för Piotr Kiszkiel (FP) 
 Lerum Ingvar Frid (FP) Ersättare för Jeanette Andersson (M) 
Övriga närvarande    
Estättare: Göteborg Camilla Widman (S)  
  Jöran Fagerlund (V) 
  Maria Rydén (M) 
   
Tjänstemän m fl  Lars Klevensparr, direktör, Anders Ekberg, räddningschef, Sigrun Hreidars-

dottir, sekreterare, Marie Caldenby, förbundsjurist, Annika Pettersson, tf 
avdelningschef. 

   
Justering    
Justerare Jonas Ransgård (M) och Kaisa Blank Nordmark (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, fredgen den 13 juni 2014, kl 10.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 7-13  
    
Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Sigrun Hreidarsdottir 
 
Ordförande 

 
………………………………………………..  

 Bengt Möndell 
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Jonas Ransgård                                             Kaisa Blank Nordmark 
  
 
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag  2014-06--            på Göteborgs Stads anslagstavla, Gustav Adolfs 
torg 4, och för kännedom samma dag på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partille och  
Lerums stadshus. 
 
…………………………………………………… 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Ff § 7                                               

 Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt  
bestämmande av tid för justering 

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Jonas Ransgård (M) och Kaisa Blank  
Nordmark (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda 
brandstation, Åvägen 2, fredagen den 13 juni, kl 10.00. 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 8   Dnr A0298/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Jöran Fagerlund (V) till ny  
ersättare i stället för Marie Lindén (V) för tiden t o m 2014 

Beslut 

Antecknas. 

 
------------------ 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 9    

 Räddningstjänstens jämställdhets- och mångfaldsarbete 

Annika Pettersson, tf avdelningschef, lämnar information om Räddnings-
tjänstens jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

Beslut 

Antecknas. 

 

------------------- 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 10   Dnr A0160/14 

Utdrag + handling 

Göteborgs Stad 
Mölndals Stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 
 

 
 

 

Förslag till budget 2015 och plan 2016-2017 för Räddningstjänstförbundet i 
Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 13 maj 2014, Fs § 31. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-04-28. 

Sammanfattning 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget 
omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 
Förbundets handlingsprogram revideras varje mandatperiod och det  
gällande programmet fastställdes i förbundsfullmäktige den 25 oktober 
2011. 
 
Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2015 års nivå motsvarar 2,04 %. 
Indexuppräkningen av avgifterna baseras på medlemssamråd mellan för-
bundet och dess medlemskommuner den 28 mars 2014. 

 
Budget och uppföljning  
Förbundet upprättar budget för år 2015 samt plan för 2016 och 2017. 
Förbundet upprättar också verksamhetsplan samt följer upp ekonomi och 
verksamhet enligt en fastställd styrmodell. 
 
Taxor  
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för 
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarli-
ga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

 Förbundsfullmäktige fastställer budget 2015 och plan 2016-2017. 

 Förbundsfullmäktige fastställer verksamhetsmål och finansiella mål, i 
enlighet med god ekonomisk hushållning, i 2015 års budget. 

----------------- 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 11   Dnr A0186/14 

Utdrag + handling 

Göteborgs Stad 
Mölndals Stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 
 

Skorstensfejar-
mästarna 
 

 

Brandskyddskontroll i Räddningstjänstens Storgöteborg egen regi 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 13 maj 2014, Fs § 33. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-04-29. 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har med stöd av sin  
förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommu-
nerna i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
bl.a. ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för  
sotning/rengöring och brandskyddskontroll. RSG har överlämnat denna 
verksamhet till sex privata utförare, s.k. sotningsföretag.  

Brandskyddskontroll innebär tillsyn av eldstäder, rök- och imkanaler i syfte 
att förebygga bränder och skador till följd av brand. Där brister upptäckts 
finns möjlighet att meddela nödvändiga förelägganden och förbud. Förslaget 
innebär att myndighetsutövning (brandskyddskontroll) överförs från privata 
näringsidkare till myndigheten (RSG). 

Befintliga avtal med Skorstensfejarmästarna löper ut per den 31 december 
2015 och en konkurrensutsättning genom tjänstekoncession behöver 
genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en 
tjänstekoncession avseende enbart sotning/rengöring måste beslutet om 
överföring av brandskyddskontrollen vara fattat. 

Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning ska som huvudre-
gel enligt regeringsformen utföras av myndighet. Genom beslutet kommer 
myndighetsutövningen utföras i kommunal regi och tillsynen genom brand-
skyddskontroll tydliggöras. De förändringar som föreslås är följden av en 
översyn av organisation för sotning/rengöring och brandskyddskontroll. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Fullgörandet av brandskyddskontroll från sotningsföretag överförs 
till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 

 

----------------- 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 12   Dnr A0323/14 

 
Utdrag  

Göteborgs Stad 
Mölndals Stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 

 

Sammanträdestider för förbundsfullmäktige hösten 2014 samt för år 2015 

Beslut 

Förbundsfullmäktige sammanträder under hösten 2014: 

Tisdagen den 25 november 
 
Förbundsfullmäktige sammanträder under år 2015: 

Tisdagen den 17 mars  
Tisdagen den 16 juni (i direkt anslutning till Göteborgsregionens 
fullmäktigemöte) och 
Tisdagen den 24 november. 

----------------- 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 13   Dnr A0322/14 

 Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats mm för förbundsfull-
mäktiges sammanträden ska införas under 2015 

 
Sammanfattning 

Uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska minst en 
vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som 
fullmäktige beslutar. Enligt kommunallagen 5 kap § 10 menas med orts-
tidning en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas 
som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning 
inom orten. 

Beslut 

Under 2015 ska uppgift om tid och plats för förbundsfullmäktiges 
sammanträden med redovisning av ärenden som ska behandlas, 
införas i Göteborgs-Posten. 
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