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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

              Förbundsfullmäktige          2017-03-29 

 
Tid och plats Onsdagen den 29 mars 2017 kl 18.00–18.56, Gårda brandstation. 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) 

Jonas Ransgård (M) 
Tord Karlsson (S) 
Henrik Munck (MP) 
Kristina Bergman Alme (L) 

 

  Hampus Magnusson (M)  
 Mölndal Ove Dröscher (S)  
  Maria Rantsi (M)  
 Kungsbacka Per Ödman (M)  
 Härryda -  
 Partille Stefan Svensson (M)  
  Bengt Odeholm (S)  
 Lerum Dennis Jeryd (S)  
  Jeanette Andersson (M)  
    
Tjänstgörande  Göteborg 

 
 
 
Kungsbacka 
 

Christer Holmgren (M) ersättare för Elisabet Rothenberg (M) 
Endrick Schubert (S) ersättare för Alma Handzar (S) 
Roshan Yigit (S) ersättare för Mats Arnsmar (S) §§ 4-9 
Axel Josefson (M) ersättare för Maria Rydén (M) 
Kristina Karlsson (C) ersättare för Eva Borg (S) 

 

 
Övriga närvarande 

   

Estättare: Mölndal 
Kungsbacka 

Kjell Karlson (L) 
Jan Eric Knutas (L) 

 

 Partille Soraya Zarza Lundberg (S)  

 Lerum Eva Brodén (M) 
   
Tjänstemän m fl  Anders Ekberg biträdande direktör och räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir 

förbundssekreterare, Lena Simenius-Peters ekonomichef, Tomas Norberg  
insatsledare, Vivi-Ann Nilsson förtroendevald revisor, Allan Andersson för-
troendevald revisor och Birgitta Evans förtroendevald revisor. 

Justering    
Justerare Jonas Ransgård (M) och Henrik Munck (MP) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, fredagen den 31 mars 2017, kl 10.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 1-9  
    

Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Sigrun Hreidarsdottir 
 
Ordförande 

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

 Tord Karlsson  
   
  
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Jonas Ransgård    Henrik Munck 
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-03-31 på Göteborgs Stads anslagstavla och för kännedom 
samma dag på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partille och Lerums kommunhus. 
 
 
…………………………………………………… 
Sigrun Hreidarsdottir 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 § 1                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Jonas Ransgård (M) och  
Henrik Munck (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på 
Gårda brandstation, Åvägen 2, fredagen den 31 mars kl 10.00. 
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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 2   Dnr A0620/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Roshan 
Yigit (S) till ny ersättare i stället för Anna Hedman (S) för tiden t o m  
2018-12-31  

Beslut 

Antecknas. 

 

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

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 3   Dnr A0620/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Axel  
Josefson (M) till ny ersättare i stället för Theres Börjesson (M) för tiden  
t o m 2018-12-31  

Beslut 

Antecknas. 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

  



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
              Förbundsfullmäktige          2017-03-29 

 
Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 § 4   Dnr A0707/16 

Expedieras till: 

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

 

Årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 15 mars 2017 § 17. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 31 januari 2017. 

Sammanfattning 

Ekonomiskt resultat 2016  

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg lämnar ett positivt årsresultat på 
3,3 mkr.  

Verksamheten med brandskyddskontroller, som är ny i förbundets regi från 
2016, redovisar ett budgetunderskott för intäkter med 8 mkr. Detta upp-
vägs främst av vakanta tjänster och överskott för utbildnings- och larmin-
täkter, motsvarande sammanlagt 11 mkr. Året inleddes med genomlys-
ningar av den operativa verksamheten för att finna rationaliseringsmöjlig-
heter, vilket under 2016 präglat förbundet med allmänt stram ekonomisk 
hållning.  

Resultatöverföring till 2017  

Kostnaden för fortsatt uppbyggnad och etablering av RSG:s verksamhet av-
seende brandskyddskontroller överskrider förväntade intäkter med 5,2 mkr 
2017. Underskottet 2018 beräknas bli lägre och från 2019 ska verksamhet-
ens kostnader motsvara budget. För att finansiera verksamheten 2017 
överförs  

5,0 mkr av förbundets, till och med 2016 års bokslut, ackumulerade över-
skott.  

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader  

Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 9,5 
mkr till medlemskommunerna.  

Verksamhetsuppföljning och händelser under året  

Förbundet har arbetat med att uppnå rättssäker myndighetsutövning för 
tillsynsärenden. På den nya enheten för brandskyddskontroller har även 
uppbyggnaden av arbetsrutiner avseende administration och IT-system  
varit tidskrävande. Målen för tillsynerna har inte uppnåtts.  

Analyser av insatstider har genomförts i samarbete med ett konsultföretag. 
Resultaten har delvis påverkat översynen av operativ verksamhet och  
kommer efter kompletterande analyser under 2017 att ligga till grund för  
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 4 forts. 

framtida planering, placering och dimensionering av räddningstjänstens re-
surser.  

Väsentliga projekt som pågått och frågor som hanterats under 2016 besk-
rivs i årsredovisningen, exempelvis framtagande av ny strategi mot brand i 
bostad, gränslös räddningstjänst, andra räddningstjänsters anslutning till 
RSG:s larm- och ledningsfunktion, farlig verksamhet, flexibla enheter, plane-
rad försäljning av övningsanläggningen Färjenäs, nytt samverkansavtal med 
de fackliga organisationerna samt frågor i anslutning till arbetsmiljö och 
miljö.  

God ekonomisk hushållning  

Med ett positivt resultat på 3,3 mkr uppnås förbundets finansiella mål om 
att uppnå nollresultat.  

Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet men att vissa av 
verksamhetsmålen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal 
aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det 
förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska me-
del används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  
 

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2016 
godkänns.  

5,0 miljoner kronor av ackumulerat överskott överförs till 2017. 

 

---------------------- 
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 § 5   Dnr A0106/16 

 Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 
2016 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Revisorernas revisionsberättelse för år 2016 daterad 24 februari 2017.  

Sammanfattning 

Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, ska de 
av förbundsfullmäktige valda revisorerna lämna berättelse om granskning 

av verksamheten under det föregående året.  

Beslut 

Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

 

Protokollsanteckning  

Det antecknas att de av förbundsfullmäktiges ledamöter som är ledamöter 
eller ersättare i förbundsstyrelsen ej deltagit i beslutet.  

 

 

------------------------ 
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 § 6   Dnr A0113/17 

Expedieras till: 

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

 

 

Förändrad formulering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 15 mars 2017 § 20. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 3 mars 2017. 

Sammanfattning 

Kommunallagen föreskriver att förbundets verksamhet ska bedrivas i en-
lighet med god ekonomisk hushållning.  Förbundet ska upprätta riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning samt redovisa finansiella och verksam-
hetsmässiga mål. I samband med del- och årsbokslut ska förbundet be-
döma om god ekonomisk hushållning föreligger, i förhållande till de for-
mulerade riktlinjerna.  

Det har visat sig vara svårt att göra en bedömning av god ekonomisk 
hushållning utifrån den nuvarande formuleringen som har använts ett 
antal år och även står inskriven i budgeten för 2017. I budgeten för 2018 
redovisas de förändrade riktlinjerna och den nya formuleringen föreslås 
att tillämpas redan för 2017 års bedömning av god ekonomisk hushåll-
ning. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  

 
Förbundsfullmäktige antar förändrad formulering av riktlin-
jerna för god ekonomisk hushållning under innevarande år och 
dessa 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 enlighet med långsik-
tiga inriktningar och samhällets mål redovisas. 

 

------------------------ 
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Anmälningsärende: 

 § 7   Dnr A0106/16 

 

 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2016 

Handling  

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2016.  

Beslut  

Rapporten antecknas. 

 
------------------------ 
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§ 8    

 Övrigt 

Maria Rantsi (M) framför önskemål om att få en rundvisning på Gårda 
brandstation t ex i samband med ett förbundsfullmäktigesammanträde. 
Ingrid Andreae (S) informerar om att det går bra att göra studiebesök på 
samtliga brandstationer i förbundet. Det tas bra emot och uppskattas på 
brandstationerna att ta emot besök. Kontakt tas direkt med berörd 
brandstation alternativt med förbundssekreteraren som förmedlar 
kontaktuppgifter. Efter sommaren kommer fullmäktiges ledamöter och 
ersättare att bjudas in till ett studiebesök på Gårda brandstation. 

Vid fullmäktiges sammanträde 29 november 2016 framkom önskemål om 
att få fullmäktiges handlingar skickade i appen ”Netpublicator”. Sigrun 
Hreidarsdottir förbundssekreterare, informerar om att det finns möjlighet 
att avropa på befintligt ramavtal inom området administrativa 
programvaror som har appen Netpublicator i sin portfölj. Detta möjliggör 
att appen ”Netpublicator” kan användas av RSG utan att upphandling 
behöver göras. Det som återstår är att ta fram vad det innebär 
kostnadsmässigt att skaffa och att använda appen, dvs kostnader för 
licenser, eventuella kostnader beträffande IT-miljön etc. 
Förbundssekreteraren återkommer med mer information när frågorna kring 
kostnader mm har utretts. 

 
 

------------------- 
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Information: 

 
 § 9     

MBU – Människan bakom uniformen 

Tomas Norberg insatsledare informerar om projektet.  

Människan bakom uniformen (MBU) är en verksamhet där ungdomar får 
möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, 
räddningstjänst och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ung-
domarna under kepsen. MBU startade i Östra Göteborg och finns nu i flera 
stadsdelar i Göteborg och i andra städer i Sverige. 

Grundkonceptet för MBU är att låta frivilliga och intresserade ungdomar få 
ta del av ett antal praktiska arbetsmoment tillsammans med personal i de 
olika verksamheterna. Målgruppen är ungdomar 15-20 år. 

 
Beslut  

Informationen antecknas. 

 

 

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

 

 


