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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

              Förbundsfullmäktige          2019-03-21 

 
Tid och plats Torsdagen den 21 mars 2019 kl 18.00–19.00, Gårda brandstation  
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Johanna Eliasson (V)  
  Anneli Rhedin (M)  
  Martin Nilsson (MP)  
  Kristina Bergman Alme (L)  
  Christer Hätting (SD)  
 Mölndal Anita Almqvist (L)  
  Sven-Ove Johansson (S)  
 Kungsbacka Hans Forsberg (M)  
  Eva Borg (S)  
 Härryda Kristin Arplöw (S)  
 Partille Marith Hesse (M)  
  Bengt Odeholm (S)  
 Lerum -  
    
Tjänstgörande  Göteborg Christer Holmgren (M) ersättare för Hampus Magnusson (M) 

Mats Arnsmar (S) ersättare för Ingrid Andreae (S) 
Anna Karin Hammarstrand (D) ersättare för Jessica Blixt (D) 
Camilla Widman (S) ersättare för Roshan Yigit (S) 
Karin Lindberg (D) ersättare för Mariette Risberg (D) 
Finn Hellman (V) ersättare för Masoud Vatankhah (FI) 
David Dinsdale (L) ersättare för Per Vorberg (M) 

  
  
  
  
  
 Härryda 
Övriga närvarande    
Estättare: Göteborg Frida Tånghag (V)  

  Bo Anderssen (L)  

 Mölndal Merjem Maslo (M)  

 Partille Per Carlsson (L)  

  Marie Raask (S)  

   
Tjänstepersoner m fl  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Sigrun 

Hreidarsdottir förbundssekreterare, Marie Karlsson tf ekonomichef, Mikael 
Håkansson enhetschef, Eva-Marie Wiik Hultén verksamhetsplanerare,  
Peter Backenfall förbundsstabschef. 

Justering    
Justerare Johanna Eliasson (V) och Kristina Bergman Alme (L) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, måndagen den 1 april 2019, kl 9.30. 
    
Justerade paragrafer  §§ 13-25  
    

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

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

 Anneli Rhedin   
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Johanna Eliasson   Kristina Bergman Alme  
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Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-03-21 
Datum för anslags uppsättande 2019-04-01   Datum för anslags nedtagande 2019-04-23 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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 Ff § 13                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Johanna Eliasson (V) och Kristina Bergman  
Alme (L) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda  
brandstation, Åvägen 2, måndagen den 1 april kl 9.30. 
_____ 
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 Ff § 14   Dnr 0564/18 

 
 

 

Anmälan av Lerum kommunfullmäktiges beslut att utse Jeanette 
Andersson (M) och Mervi Helles (S) till ledamöter och Eva Andersson (C) 
och Klara Martinsson (S) till ersättare  

Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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 Ff § 15   Dnr 0564/18 

 
 

 

Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Masoud 
Vatankhah (FI) till ledamot istället för Martin Jordö (FI) 

Beslut 

Antecknas. 

_____ 

 

 

 



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
              Förbundsfullmäktige          2019-03-21 

 
Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 16   Dnr 0564/18 

 
 

 

Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Krista 
Femrell (SD) till ersättare istället för Karl Robbjens (SD) 

Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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 Ff § 17   Dnr 0564/18 

 
 

 

Anmälan av Härryda kommunfullmäktiges beslut att utse Kristin Arplöw (S) 
till ledamot istället för Björn Magnusson (S) 

Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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 Ff § 18   Dnr 0564/18 

Expedieras till: 

Lars Kérla 

 

Val av Lars Kérla (D) Göteborg, till ledamot i förbundsstyrelsen för tiden 
tom 2022. 

Beslut 

Till ledamot i förbundsstyrelsen utses Lars Kérla (D), Göteborg. 

 

_____ 
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 Ff § 19   Dnr 0564/18 

Expedieras till: 

Sven-Ove Johansson 

 

Val av Sven-Ove Johansson (S) Mölndal, till ersättare i förbundsstyrelsen 
för tiden tom 2022. 

Beslut 

Till ersättare i förbundsstyrelsen utses Sven-Ove Johansson (S), Mölndal. 

 

_____ 
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 Ff § 20   Dnr 0605/18 

Expedieras till: 

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

 

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 19 februari 2019 § 10. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2019. 

Sammanfattning 

Bokfört resultat 2018, lika med balanskravsresultatet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på -
19,7 miljoner kronor (mkr), detsamma som balanskravsresultatet. Resultatet 
belastas 2018 av en utbetalning och utfästelser om ytterligare utbetalningar, 
sammanlagt 22,5 mkr, vilka i sin helhet redovisas som en jämförelsestörande 
kostnad i årets resultat. Dessa kostnader är följden av överenskommelsen 
RSG ingått med Stena Oil AB, om att företaget avstår från besittningsskyddet 
som hyresgäst och avflyttar från utbildnings- och övningsanläggningen Färje-
näs. 

Räddningstjänstverksamhetens resultat 2018 
Förbundet har under en lång följd av år visat ett positivt årsresultat i rädd-
ningstjänst-verksamheten och så är fallet även för 2018. Förbundet uppvisar 
ett positivt resultat för verksamheten på 2,8 mkr, exklusive den jämförelse-
störande posten.  2017 års resultat uppgick till 9,8 mkr.  

2018 års budget underbalanserades med -4,0 mkr på grund av kalkylerat 
underskott för verksamheten med brandskyddskontroller och sotningstjäns-
ter. Det innebär att den positiva differensen i förhållande till budget uppgår 
till 6,8 mkr, före jämförelsestörande poster. 

Underskottet för verksamheten för brandskyddskontroller och sotningstjäns-
ter uppgick vid årets slut till minus 2,8 mkr.  

Till det positiva verksamhetsresultatet bidrar överskott för intäkter, vakanta 
tjänster, samt outnyttjad avskrivningsbudget. 

Förslag att inte reglera negativt balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras de närm-
ast följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravs-resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.  

RSG har beslutat att nyttja fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 för att 
skapa en framtida utbildnings- och övningsanläggning och har överenskom-
mit med Stena Oil om företagets avflyttning. Redan vid förvärvandet av fas-
tigheten var förbundet medvetet om miljöproblematiken och kommande 
saneringskrav som är följden av långvarig oljehantering på området. Förbun-
det har ett eget kapital som före överenskommelsen med Stena Oil uppgick 
till över 100 mkr och medlemskommunernas inställning är att dessa medel 
får nyttjas för sanering och andra kostnader som uppkommer i samband 
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med att Färjenäs tas i bruk som förbundets utbildningsanläggning. 

Överenskommelsen med Stena Oil, som innebär en kostnad motsvarande 
22,5 mkr, är att betrakta som synnerliga skäl vad gäller reglering av negativt 
balanskravsresultat enligt kommunallagen. Förbundsstyrelsen föreslår därför 
att förbundsfullmäktige inte reglerar resultatet. Hela kostnaden för överens-
kommelsen belastar enbart 2018 års resultat. 

Det medför att 2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 
mkr, inte regleras. 

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 16,2 
mkr till medlemskommunerna.  

God ekonomisk hushållning 
Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet för räddningstjänst-
verksamheten, efter avdrag för den jämförelsestörande kostnadspost på 
22,5 mkr som överenskommelsen med Stena Oil avseende Färjenäs innebär, 
men att vissa av verksamhetsmålen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock 
ett stort antal aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt hand-
lingsprogram och verksamhetsplan. Beaktat detta och att målen får ses som 
långsiktiga är det förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed upp-
fyller kravet på god ekonomisk hushållning.  

 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2018  
godkänns. 

2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr, regleras 
inte med hänvisning till synnerliga skäl enligt 11 kap. 13 § Kommunallag 
(2017:725).  

_____ 
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 § 21 Dnr A0514/18 

 Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2018 
– ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Revisorernas revisionsberättelse för år 2018 daterad 20 februari 2019.i 

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 2018. 

Protokollsanteckning  

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

_____ 
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 § 22 Dnr A0618/18 

 Program för mål och riktlinjer samt uppföljning av sotningstjänster som 
genomförs av privata utförare 2019-2022 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 19 februari 2019 § 11. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2018. 

Sammanfattning 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2018. 

De tjänster som RSG tillhandahåller ska hålla en likvärdig kvalitet oavsett om 
de utförs i egen regi eller av en privat utförare. Av 5 kap. 3 § Kommunallag 
(2017:725), KL, framgår att förbundsfullmäktige för varje mandatperiod ska 
anta ett program som syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av pri-
vata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Förbundsfullmäktige fastställde i § 30/2015 Program för uppföljning av sot-
ningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019. Programmet är 
reviderat för mandatperioden 2019-2022. 

Förslaget till program innehåller, i enlighet med kraven i kommunallagen, 
mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag 
av RSG, hur uppföljning av dessa utförare sker samt hur allmänhetens insyn i 
verksamheten tillgodoses 

 
Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Program för mål och riktlinjer samt uppföljning av sotningstjänster som ge-
nomförs av privata utförare 2019 – 2022 fastställs. 

_____ 
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 Anmälningsärende 

 § 23    Dnr 0514/18 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018 

Handling  

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2017.  

Beslut  

Rapporten antecknas. 

_____ 
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 § 24 

 Övriga ärenden 

Anneli Rhedin (M) frågar förbundsdirektören om RSG:s fordonspark samt 
personliga skyddsutrustning är i bra skick. 

Lars Klevensparr förbundsdirektör svarar att åldern på förbundets fordon 
varierar. Räddningsfordonen har olika avskrivningstider på 10-15 år.  
Gällande skyddsutrustningen har förbundet sedan 2015 ett skalbart 
larmställ direkt på olycksplatsen vilket ger brandmännen bättre skydd 
mot skadliga ämnen. 

Beslut 

Informationen antecknas. 

_____ 
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 Information 

 Ff § 25    

 Information om RSG:s nationella uppdrag: Avancerad indikering 

Personal från Kortedala brandstation lämnar information om RSG:s nat-
ionella uppdrag ”Avancerad indikering”. 

Att snabbt kunna identifiera vilket ämne som förekommer vid en hän-
delse med farliga ämnen kan vara avgörande för att rätt åtgärder sätts in 
av insatspersonal i syfte att rädda människoliv, egendom och miljö. Iden-
tifiering är också avgörande för att insatspersonalen ska kunna skydda sig 
på ett riktigt sätt.  

I vissa situationer, exempelvis vid händelser där information om ämnet 
saknas eller där utsläppskällan är okänd, kan det finnas behov av att ge-
nomföra en direktanalys på skadeplats för att identifiera det misstänkta 
ämnet. För att kunna genomföra detta krävs speciell utrustning och spe-
ciellt utbildad personal. 

Den avancerade utrustningen finns vid Storstockholms brandför-
svar (Farsta) och Räddningstjänsten i Storgöteborg (Kortedala). Indike-
ringsenheterna har även tillgång till annan mätutrustning, exempelvis 
utrustning för mätning av joniserande strålning, brandfarliga gaser med 
mera.  

De avancerade indikeringsenheterna ska kunna utföra en direktanalys på 
skadeplats men ska även kunna ta fysiska prover för vidare analys på la-
boratorium.  

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den kom-
mun, kommunalförbund, landsting eller myndighet som begär hjälp. 

Beslut 

Informationen antecknas. 
 

_____ 
 

 
 
 


