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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Förbundsfullmäktige
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tisdagen den 12 mars 2013 kl 18.00 – 18.23 , Taktiksalen, Gårda brandstation, Åvägen 2,
Göteborg.
Göteborg

Mölndal
Partille
Lerum
Tjänstgörande

2013-03-12

Göteborg

Mikael Törnqvist (MP)
Svetlana Lucic (S)
Christer Holmgren (M)
Bengt Möndell (M), ordförande
Sven‐Ove Johansson (S)
Kaisa Blank Nordmark (S)
Jeanette Andersson (M)

Härryda
Partille
Lerum

Marie‐Louise Hänel Sandström (M)
Hampus Magnusson (M)
Martin Wannholt (M)
Annita Boije (V)
Diako Sheikh Aghaie (S)
Maria Rydén (M)
Lars‐Erik Kileby (FP)
Marianne Ahlborg (FP)
Ingvar Frid (FP)

Mölndal

Inger Schale (FP)

ersättare

Ersättare för Jonas Ransgård (M)
Ersättare för Kristina Tharing (M)
Ersättare för Elisabet Rothenberg (M)
Ersättare för Aron Mathiasson (V)
Ersättare för Ann‐Christine Andersson (S)
Ersättare för Mats Arnsmar (S)
Ersättare för Annette Eiserman‐Wikström (M)
Ersättare för Stefan Svensson (M)
Ersättare för Inge Magnusson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän m fl

Lars Klevensparr, direktör
Anders Ekberg, räddningschef
Lena Simenius‐Peters, chef ekonomiavdelningen
Sigrun Hreidarsdottir, sekreterare

Justering
Justerare

Marie‐Louise Hänel Sandström (M) och Kaisa Blank Nordmark (S)

Plats och tid

Gårda brandstation, måndagen den 18 mars 2013, kl 15.00.

Justerade paragrafer

§§ 1‐11

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Sigrun Hreidarsdottir

Ordförande

………………………………………………..
Bengt Möndell

………………………………………………..

Justerare

………………………………………………..
Marie‐Louise Hänel Sandström

………………………………………………..
Kaisa Blank Nordmark

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Förbundsfullmäktige

2013-03-12

Ff § 1
Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämman‐
de av tid för justering
Förbundsfullmäktige uppdrar åt Marie‐Louise Hänel Sandström (M)
och Kaisa Blank Nordmark (S) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll på Gårda brandstation, Åvägen 2, måndagen den 18 mars,
kl 15.00.

Ff § 2

Dnr A0607/12

Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Annita Boije (V) till ny
ersättare i stället för Anna Gül Ogbeide (V) för tiden t o m 2014
Beslut
Antecknas.

Ff § 3
Presentation av ny direktör och ny räddningschef för Räddnings‐
tjänstförbundet Storgöteborg.
Lars Klevensparr, ny förbundsdirektör fr o m 1 januari 2013 och An‐
ders Ekberg, ny räddningschef fr o m 19 februari 2013 presenterar sig.
Beslut
Antecknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Förbundsfullmäktige

2013-03-12

Ff § 4

Dnr A0031/13

Utdrag + handling

Årsredovisning 2012 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

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

Sammanfattning
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord‐
ningen och i handlingsprogrammet 2011‐2014 för skydd mot olyckor.
Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insat‐
ser mot brand.
Årets resultat är ‐1,7 mkr, jämfört med budget +0,3 mkr. Förbundet
har en underbalanserad budget med 2,0 mkr.
Från 2012 planeras avskrivningskostnaderna att öka och för att finan‐
siera avskrivningarna 2012‐2014 tas årligen 2,0 mkr i anspråk av 2010
överskott, sammanlagt 6,0 mkr över de tre åren.
Verksamheten fokuseras och prioriteras i enlighet med handlingspro‐
grammet. Utan att tappa fokus på behovet av att säkra förbundets
kvalitet och grundkompetens, har resurser satsats såväl på att komma
närmare medborgaren för att stärka den enskildes förmåga som på
samverkan med andra samhällsaktörer och inom den egna organisa‐
tionen.
Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsens beslut från den 19 februari, Fs § 3.
Direktörens tjänsteutlåtande 2013‐02‐01.
Beslut


Justerare

Årsredovisningen för 2012 för Räddningstjänsten Storgöteborg
godkänns.

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 5
Utdrag
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun
Revisionen

A0297/12

Revisionsberättelse för Räddningstjänsten Storgöteborg år 2012 och
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Sammanfattning
Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg,
§ 8 ska de av förbundsfullmäktige valda revisorerna före mars månads
utgång lämna berättelse om granskning av verksamheten under det
föregående året.
Beslutsunderlag
Revisorernas revisionsberättelse för år 2012 från den 19 februari
2013.
Beslut


Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 6
Utdrag + handling
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

Dnr A0605/12

Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet i Stor‐
göteborg samt av förbundsstyrelsens reglemente
Sammanfattning
Den 1:a september 2010 trädde förändringar i lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Lagändringen innebar bl
a att tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor flyttades
från Polisen till kommunerna. Samtliga sex medlemskommuner
valde då att lägga ansvaret för tillståndsgivningen på den nämnd
inom kommunen som hanterar bygglovsfrågor. Räddningstjänsten
Storgöteborg (RSG) utövar tillsynen för brandfarliga och explosiva
varor enligt gällande förbundsordning.
Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna gav under
hösten/vintern 2010 RSG i uppdrag att utreda förutsättningarna
och konsekvenserna av ett överlämnande av beslutanderätten för
både tillståndsgivning och tillsyn av såväl brandfarliga som explosi‐
va varor till RSG. Utredningen har kommunicerats med medlems‐
kommunerna under hösten 2011. Analysen talar för att det är
lämpligt att förlägga såväl tillståndsgivning som tillsyn till samma
myndighet. För att genomföra förändringen krävs ändring av för‐
bundsordningen för RSG.
Förbundsfullmäktige beslöt 2012‐03‐06 att överlämna framställan
till medlemskommunerna om förändring av förbundsordningen.
Samtliga medlemskommuner tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsens beslut från den 19 februari 2013.
Direktörens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Förbundsfullmäktige

2013-03-12

Beslut
Enligt förbundsstyrelsens förslag:


Ändring av förbundsordningen fastställs med följd att § 3 för‐
sta stycket tredje punkten får följande lydelse:
 Fullfölja de skyldigheter som åvilar de ingående kommu‐
nerna enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor med följande undantag:
a) Utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över räddnings‐
tjänstförbundets egen hantering av brandfarliga och explo‐
siva varor,
b) Skyldigheter som åligger kommunen i egenskap av verk‐
samhetsutövare.



Ändring av reglemente för förbundsstyrelsen fastställs med
följd att § 1 andra stycket första punkten får följande lydelse:
 I förbundsstyrelsens uppdrag ligger att leda och samordna bl a
följande:
‐ verksamhet med anledning av lag om skydd mot olyckor och
lag (2010:2011) om brandfarlig och explosiv vara samt övrig
verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning.

Justering
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 7
Utdrag + handling
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

Dnr A0042/13

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) 2013
Sammanfattning
Den 1 september 2010 trädde den nya Lag (2010:1011) om brandfarli‐
ga och explosiva varor i kraft. Två grundläggande ändringar i lagen
dikterade att såväl tillståndsprövning som tillsyn bör utföras av samma
myndighet samt att både brandfarlig som explosiv vara ska hanteras
av kommunen. Från och med den 1 september 2010 utökade Rädd‐
ningstjänsten Storgöteborgs tillsynsområde till att ven innefatta explo‐
siva varor. Från oc med april 2013 tar Räddningstjänsten Storgöteborg
över hela tillståndshanteringen enligt LBE från samtliga medlems‐
kommuner. Taxan i detta beslut innefattar den utökning av Räddnings‐
tjänsten Storgöteborgs verksamhet som utgörs av tillståndsprövning‐
en. Avgift för tillståndsprövningen får tas ut i enlighet med 27§ LBE.
Den påförda avgiften baseras på nedlagd tid för registrering, bered‐
ning och beslut i ärendet som kan innefatta; Inläsning av ärendet, ar‐
kivhantering, bedömning av tekniska villkor, underhandskontakt,
möte, platsbesök, formulering av beslut i tillståndsärende, kvalitets‐
granskning, avsyning och protokollsformulering.
Beslutsunderlag
Direktörens tjänsteutlåtande 2013‐01‐24
Förbundsstyrelsens beslut från den 19 februari 2013, Fs § 6.
Beslut
Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Justerare



Förbundsfullmäktige antar förslaget till taxa för tillståndspröv‐
ning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att
gälla från den 1 april 2013.



Taxa för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á
879 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbets‐
tid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften
879 kronor.

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 8
Utdrag + handling
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

A0090/12

Budget 2013 avseende revision för Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg.
Sammanfattning
Förbundets förtroendevalda revisorer har tidigare anlitat Stadsrevisio‐
nen Göteborgs Stad för att biträda vid revision samt upphandla och
tillhandahålla revisionstjänster. Från 2013 kommer revisionsverksam‐
heten att ske med administrativt stöd samt upphandlingsstöd direkt
från förbundet.
I samband med detta budgeteras från 2013 revisionen på ett separat
kostnadsställe och budget för revisionstjänster, arvoden samt övriga
kostnader avsatts med 400 000 kronor.
Budgeten inkluderas i den redan fastställda budgeten samt medlems‐
avgiften för 2013.
Beslutsunderlag
Direktörens tjänsteutlåtande 2013‐02‐04
Förbundsstyrelsens beslut från den 19 februari 2013, Fs § 8.
Beslut
Enligt förbundsstyrelsens förslag:


Justerare

Budget 2013 avseende revision godkänns.

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 9
Utdrag + handling
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

Dnr A0177/12

Policy och riktlinjer för alkohol och droger inom Räddningstjänsten
Storgöteborg.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Storgöteborgs policy innebär en arbetsplats fri från
alkohol och droger.
Policyn klargör syfte, målsättning och gemensam syn på alkohol och
droger. Räddningstjänsten Storgöteborg ska skapa en god och säker
arbetsmiljö, förebygga konflikter på arbetsplatsen, bevara allmänhe‐
tens och medborgarnas förtroende genom att tidigt upptäcka och åt‐
gärda eventuella problem och därigenom förebygga ohälsa och minska
sjukskrivningarna bland medarbetarna.
Riktlinjerna beskriver hur missbruk och riskbruk kan identifieras och
hur detta ska hanteras samt arbetsgivarens resp medarbetarnas an‐
svar.
Förslag till policy och riktlinjer är framtagna i samverkan med de
fackliga organisationerna.
Beslutsunderlag
Tf direktörens tjänsteutlåtande 2012‐10‐15.
Förbundsstyrelsens beslut från den 23 oktober 2012, Fs § 63.
Beslut
Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Justerare



Förslag till policy för alkohol och droger fastställs.



Förslag till riktlinjer för alkohol och droger fastställs.



Förbundsfullmäktige delegerar till förbundsstyrelsen att fatta beslut
om ändring i riktlinjerna om ändringen inte är av principiell beskaf‐
fenhet eller annars av större vikt. Ändringen ska skriftligen återrap‐
porteras till förbundsfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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2013-03-12

Ff § 10
Utdrag + handling
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

A0437/12

Policy och riktlinjer för gravida och ammande medarbetare inom
Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg
Sammanfattning
Räddningstjänsten Storgöteborgs policy är att följa Arbetsmiljöverkets
föreskrifter gällande gravida och ammande medarbetare genom att
säkerställa att gravida, nyligen förlösta och ammande medarbetare
inte utsätts för faktorer och förhållanden i arbetet som kan medföra
ohälsa och olycksfall. Syftet är också att underlätta för medarbetare
att återgå till full tjänst efter graviditeten.
I riktlinjerna för gravida och ammande medarbetare redovisas de åt‐
gärder som ansvariga chefer ska vidta för att uppfylla Arbetsmiljöver‐
kets föreskrifter 2005:7 samt RSGs policy och intentioner.
Förslag till policy och riktlinjer är framtagna i samverkan med de fack‐
liga organisationerna.
Beslutsunderlag
Tf direktörens tjänsteutlåtande 2012‐10‐03.
Förbundsstyrelsens beslut från den 23 oktober 2012, Fs § 64.
Beslut
Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Justerare



Förslag om policy för gravida och ammande medarbetare fastställs.



Förslag till riktlinjer för gravida och ammande medarbetare fast‐
ställs.



Förbundsfullmäktige delegerar till förbundsstyrelsen att fatta beslut
om ändring i riktlinjerna om ändringen inte är av principiell beskaf‐
fenhet eller annars av större vikt. Ändringen ska skriftligen återrap‐
porteras till förbundsfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Förbundsfullmäktige

2013-03-12

Ff § 11

Dnr A0435/12

Anmälan av förbundsstyrelsens beslut den 23 oktober 2012:
Förändring av beredskapsfunktionen IL30 (insatsledare i beredskap
med 30 minuters insatstid)
Sammanfattning
Den vid genomförandet av ny ledningsorganisation 2005 skapade
ledningsfunktionen insatsledare med 30 minuters anspänningstid
(IL30), med krav att kunna fungera som räddningsledare (RL) i sam‐
band med räddningsinsats, har i praktiken huvudsakligen kommit i
tjänst i stab till räddningschef i beredskap eller i fältstab. Den låga
aktiveringsgranden som RL gör att vi inte längre kan anse aktuell
personal kvalitetssäkrad för uppdraget. Uppdraget ställer också hårda
fyskrav som är svåra att upprätthålla.
Förslaget innebär att funktionen ändras och enbart kommer att an‐
vändas för stabsarbete. Detta innebär en avvikelse från den grundbe‐
manning som anges i Handlingsprogrammet.
Räddningstjänsten har samrått med länsstyrelsen i ärendet.
Beslutsunderlag
T f direktörens tjänsteutlåtande 2012‐09‐26.
Förbundsstyrelsens beslut från den 23 oktober 2012, Fs § 65.
Beslut
Antecknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

