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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
              Förbundsfullmäktige          2015-06-16 
 
Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20–19.50, Ullevi Restaurang & Konferens 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S)   
  Jonas Ransgård (M)  
  Tord Karlsson (S), ordförande  
  Elisabet Rothenberg (M)  
  Kristina Bergman Alme (FP)  
  Alma Handzar (S)  
  Hampus Magnusson (M)  
  Mats Arnsmar (S)  
 Mölndal Ove Dröscher (S)  
  Kenneth Wallin (M), vice ordförande  
 Kungsbacka Eva Borg (S)  
 Härryda Robert Nilsson (S)  
 Partille Stefan Svensson (M)  
 Lerum Dennis Jeryd (S)  
    
Tjänstgörande  Göteborg Endrick Schubert (S) Ersättare för Henrik Munck (MP) 
ersättare  Christer Holmgren (M) Ersättare för Maria Rydén (M) 
  Bobbo Malmström (V) Ersättare för Ann Karlsson (V) 
 Kungsbacka Martin Stigh (FP) Ersättare för Per Ödman (M) 
 Härryda Lars-Erik Kileby (FP) Ersättare för Per Vorberg (M)  
 Partille Soraya Zarza Lundberg (S) Ersättare för Bengt Odeholm (S) 
 Lerum Eva Brodén (M) Ersättare för Jeanette Andersson (M) 
Övriga närvarande    
Estättare: Göteborg Robert Hammarstrand (S)  
 Partille Marianne Ahlborg (FP)  
    
Revisorer:  Vivi-Ann Nilsson (S) 
   
Tjänstemän m fl  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Sigrun 

Hreidarsdottir förbundssekreterare, Lena Simenius-Peters ekonomichef, 
Katarina Appelqvist enhetschef, Torbjörn Petersson enhetschef. 

Justering    
Justerare Christer Holmgren (M) och Alma Handzar (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, torsdagen den 18 juni 2015, kl 10.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 18-23  
    
Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Sigrun Hreidarsdottir 
 
Ordförande 

 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 Tord Karlsson  
   
  
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Christer Holmgren   Alma Handzar 
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-06-18 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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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 18                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Christer Holmgren (M) och Alma Handzar (S) 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation,  
Åvägen 2, torsdagen den 18 juni kl 10.00. 
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 Ff § 19   Dnr A0620/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Anna Hedman (S) till ny  
ersättare i stället för Ann Lundgren (S) för tiden t o m 2018  

Beslut 

Antecknas. 

 

---------------------- 
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 Ff § 20   Dnr A0083/15 

Expedieras till: 
Göteborgs Stad 
Mölndals stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 

 

 

Budget 2016 och plan 2017-2018 för Räddningstjänstförbundet i  
Storgöteborg 
 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 4 juni 2015 § 36. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2015. 

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 handlings-program revideras varje mandatperiod men har 
förlängts att gälla 2011-2015. 

Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2016 års nivå motsvarar 2 %, 
vilket beslutades på medlemssamrådet den 19 mars 2015. Från 2016 ska 
också underhåll av kommunernas larmutrustning för Viktigt Meddelande 
till Allmänheten (VMA) inkluderas i medlemsavgifterna utan budgettill-
skott.  

Budget och uppföljning  
Förbundet upprättar budget för år 2016 samt plan för 2017 och 2018. 
Förbundet upprättar också verksamhetsplan, internkontrollplan 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).  

Revisionens budget 
Revisionens budget ingår i förbundsstyrelsens samlade förslag till budget 
och uppgår till 0,4 mkr för 2016. 
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forts. § 20  

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  
 

Förbundsfullmäktige fastställer budget 2016 och plan  
2017-2018.  

Förbundsfullmäktige fastställer finansiella mål i 2016 års  
budget.  

 

---------------------- 
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 Ff § 21    

 
 

 

Information om Räddningstjänstens Storgöteborgs nya uppmärksammade 
larmställ ”Gothenburg suit” 

Informationen om larmstället utgår och lämnas vid ett senare tillfälle. 

Beslut 

Antecknas. 

 

-------------------- 
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 Ff § 22   Dnr A0311/15 

 Information om utbruten konflikt Brandmännens riksförbund - BRF 

Anders Ekberg räddningschef, lämnar information om att måndagen den  
15 juni kl 06.00 har BRF påkallat stridsåtgärder då förhandlingarna med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt kollektivavtal för 
deltidsbrandmän strandat. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har 
under varseltiden haft överläggningar med BRF för att förtydliga lagt varsel. 
RSG har därefter planering för de konsekvenser som kan uppstå till följd av 
pågående konflikt. Av RSG:s brandstationer är det endast de stationer som 
har deltidspersonal som berörs av konflikten i varierande grad. 
Deltidsstationerna är Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Lerum, Öjersjö depå, 
Donsö, Kungsbacka samt Frillesås. BRF:s medlemmar kommer även 
fortsättningsvis utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande uppdrag och 
med ansvaret att inte tredje man ska drabbas. RSG har tillsatt en sk 
konflikthanteringsgrupp för att hantera pågående konflikt. RSG bedömer att 
genom en mer flexibel och dynamisk resurshantering så kommer inte den 
operativa förmågan att påtagligt försämras. 

Beslut 

Mottagandet av informationen antecknas till protokollet. 

 

------------------- 
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 Ff § 23    

 
 

 

Anförande  

Ordföranden Tord Karlsson (S) tillönskar fullmäktiges ledamöter och  
ersättare en skön sommar. 

 

-------------------- 
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