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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
              Förbundsfullmäktige          2014-11-25 
 
Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00–18.18 , Gårda Brandstation  
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S)  
  Christer Holmgren (M)  
 Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande  
  Sven-Ove Johansson (S)  
 Kungsbacka Per Ödman (M)  
 Härryda Annette Eiserman-Wikström (M)  
  Robert Nilsson (S)  
 Partille Stefan Svensson (M)  
 Lerum Jeanette Andersson (M)  
    
Tjänstgörande  Göteborg Pija Ekström (S) Ersättare för Ann-Christine Andersson (S) 
ersättare  Hampus Magnusson (M) Ersättare för Jonas Ransgård (M) 
  Jöran Fagerlund (V) Ersättare för Annita Boije (V) 
  Kristina Bergman-Alme (FP) Ersättare för Piotr Kiszkiel (FP) 
  Diako Sheikh Aghaie (S) Ersättare för Svetlana Lugic (S) 
  Maria Rydén (M) Ersättare för Kristina Tharing (M) 
 Partille Bengt Odeholm (S) Ersättare för Kaisa Blank Nordmark (S) 
 Lerum Ingvar Frid (FP) Ersättare för Inge Magnusson (S) 
Övriga närvarande    
Estättare: Partille Marianne Ahlborg (FP)  
   
   
   
Tjänstemän m fl  Lars Klevensparr, direktör, Anders Ekberg, räddningschef, Sigrun Hreidars-

dottir, sekreterare, Eva-Marie Wiik Hultén. 
   
Justering    
Justerare Jöran Fagerlund (V) och Maria Rydén (M) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, måndagen den 1 december 2014, kl 12.30. 
    
Justerade paragrafer  §§ 14-20  
    
Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Sigrun Hreidarsdottir 
 
Ordförande 

 
………………………………………………..  

 Bengt Möndell 
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Jöran Fagerlund                                           Maria Rydén 
  
 
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag  2014-12-            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 § 14                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Jöran Fagerlund (V) och Maria Rydén (M) att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation,  
Åvägen 2, måndagen den 1 december, kl 12.30. 
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Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Ff § 15   Dnr A0414/14 

Utdrag + handling 

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

 
 

 

Delårsbokslut per augusti 2014 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 29 oktober 2014, Fs § 65. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-09-17. 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen, ekonomiska uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrappor-
ter per februari, maj och oktober. Delårsbokslut lämnas per mars samt au-
gusti och sista rapporten utgörs av årsredovisningen.  

Föreliggande rapport avser delårsbokslut per 31 augusti .  

Resultatet uppgår till + 9,8 mkr mot budgeterade + 4,0 mkr. Prognosen visar 
ett årsresultat på +/- 0. Budgeten är underbalanserad med 2,0 mkr för ökade 
avskrivningskostnader och underbalanseringen kommer inte att tas anspråk.  

Det positiva resultatet för 2010 medgav beslut om att under 2012-2014 un-
derbalansera budgeten med 2,0 mkr årligen, för att täcka ökade avskriv-
ningskostnader. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

 Förbundsfullmäktige godkänner delårsbokslutet per augusti 2014. 

 Uppföljningsrapporterna översänds till medlemskommunerna. 

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

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 16   Dnr A0503/14 

Utdrag + handling 

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

 

Verksamhetsplan 2015 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 29 oktober 2014, Fs § 66. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-14. 

Sammanfattning 

Inför kommande år har Räddningstjänsten Storgöteborg utarbetat 
verksamhetsplan 2015. Verksamhetsplanen innehåller mål och inriktningar 
för verksamhet som riktar sig till medborgaren, det vill säga det förebyggan-
de och det operativa arbetet. 

Planen innefattar också planering för stödjande verksamhet, när det gäller 
värdegrund och likabehandling, planering och uppföljning, kommunikation 
samt miljö och hållbarhet. 

Vidare beskrivs de strategiska utvecklingsområdena och projekt samt med-
arbetarperspektivet. Av planen framgår också budgetunderlaget. I Verksam-
hetsplan 2015 har målen förtydligats enligt styrelsens önskemål från 2014. 
 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer Verksamhetsplan 2015. 

 

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

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 17   Dnr A0327/14 

 
Utdrag + handling 

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

 

Förslag till förlängning av Handlingsprogram 2011-2014 för Räddnings-
tjänstförbundet i Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 29 oktober 2014, Fs § 67. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-13. 

Sammanfattning 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun/ kommunalför-
bund skyldig att ta fram ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet är 
också en redovisning för medborgarna av kommunens/kommunalförbundets 
ambitionsnivå avseende skydd mot olyckor samt ett underlag för statens 
tillsyn av verksamheten.  

Nuvarande handlingsprogram gäller till och med årsskiftet 2014/15 varför 
det är nödvändigt att förlänga detta att omfatta även hela 2015. Anledning-
en till det är att framtagandet av ett nytt handlingsprogram inte kommer att 
vara klart förrän november 2015. Det kommer däremot att gälla 2016-2019 
så liknande tilläggsbeslut är således inte nödvändiga. 
 

Beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer förlängning av Handlingsprogram 
2011-2014 för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg att omfatta 
även 2015. 
 
 

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

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 18   Dnr A0160/14 

 Tillägg till budget 2015 för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg då 
flygplatsräddningstjänsten på Göteborg City Airport upphör 

Utdrag + handling 

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

 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut från den 29 oktober 2014, Fs § 68. 
Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-17. 

Sammanfattning 

Sedan 1993 har förbundet erhållit budgetmedel från Göteborgs Stad för att 
driva räddningstjänst på Säve flygplats som numera benämns Göteborg City 
Airport. Från och med budget 1998 inkluderades medlen både i medlemsav-
giften och i fördelningsnyckeln mellan kommunerna enligt förbundsordning-
en. Från 2011 tillskjuter Göteborgs Stad ytterligare medel utöver medlems-
avgiften enligt fördelningsnyckeln. Det innebär att Göteborgs Stad står för 
hela finansieringen av flygplatsstyrkan utan att kostnaden belastar övriga 
medlemskommuner i förbundet. 

Förbundets uppdrag att bemanna flygplatsräddningstjänsten på Göteborg 
City Airport som en del av räddningstjänstuppdraget upphör vid årsskiftet 
2014/2015. Under första kvartalet 2015 ansvarar förbundet för bemanning 
och drift enligt ett separat avtal mellan Göteborg City Airport och förbundet. 

Den totala medlemsavgiften för Göteborgs Stad, enligt tidigare fastställd 
budget för 2015, reduceras med 8 561 tkr då flygplatsräddningstjänsten 
upphör som en del av förbundets uppdrag. 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer förändring av budget 2015. 
 
 

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

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Ff § 19   Dnr A0620/14 

 Förslag till förlängning av förbundsstyrelsens 2011-2014 uppdrag 

Utdrag + handling 

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

 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens presidiums förslag 2014-11-25. 

Sammanfattning 

Medlemskommunerna väljer ledamöter till förbundsfullmäktige för Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg för mandatperioden 2015-2018. Eftersom 
nyvalda förbundsfullmäktige ej har mandat att väja ny styrelse förrän 2015, 
föreslås förbundsfullmäktige förlänga nuvarande förbundsstyrelses mandat 
tills ny förbundsstyrelse är vald, dock längst tom 7 januari 2015. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg kommer framöver föreslå medlems-
kommunerna en ändring i förbundsordningen. Mandatperioden för för-
bundsfullmäktige föreslås börja i december samma år som allmänt val har 
ägt rum. Förbundsfullmäktige kommer därmed att ha mandat att välja ny 
förbundsstyrelse innan styrelsens mandatperiod påbörjas. 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige förlänger förbundsstyrelsens 2011-2014 
uppdrag, dock längst tom 7 januari 2015. 
 
 

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

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Ff § 20    

 Övriga ärenden 

 • Kristina Bergman Alme (FP) ställer fråga till förbundsdirektören med 
anledning av radioprogram på P1 där Vetenskapsradions Forum 
granskar den svenska räddningstjänsten. Svensk räddningstjänst är 
inte en lärande organisation och måste bli bättre på att lära av tidi-
gare olyckor och bränder. 
Lars Klevensparr förbundsdirektör besvarar frågan. På RSG finns det 
en utpekad organisation som arbetar med dessa frågor och gör ut-
pekade utredningar varje år.  
 

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