
    1 (15) 

   
          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

            Förbundsfullmäktige          2017-11-28 

 
Tid och plats Tisdagen den 28 november 2017 kl 18.00–18.55, Gårda brandstation. 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S)  
  Jonas Ransgård (M)  
  Kristina Bergman Alme (L), § 23–26  
  Hampus Magnusson (M)  
  Mats Arnsmar (S)  
  Maria Rydén (M)  
 Mölndal Ove Dröscher (S)  
  Maria Rantsi (M), tjänstgörande ordförande  
 Kungsbacka Per Ödman (M)  
 Härryda -  
 Partille Stefan Svensson (M)  
  Bengt Odeholm (S)  
 Lerum Dennis Jeryd (S)  
  Jeanette Andersson (M)  
Tjänstgörande Göteborg Kristina Tharing (M)  ersättare för Endrick Schubert (S) 
  Christer Holmgren (M)  ersättare för Elisabeth Rothenberg (M) 
  Axel Josefson (M)  

Axel Josefson (M) 
ersättare för Kristina Bergman Alme (L), § 15–22 
ersättare för Henrik Munck (MP), § 23-26 

  Bobbo Malmström (V)  ersättare för Ann Karlsson (V) 
 Kungsbacka Kristina Karlsson (C)  ersättare för Eva Borg (S) 
 Härryda Claes Anger (L)  ersättare för Per Vorberg (M) 
Övriga närvarande    
Ersättare: Mölndal Inga-Lill Ramell (MP)  

  Kjell Karlson (L)  

 Partille Marianne Ahlborg (L)  

  Marie Raask (S)  

 Lerum Eva Brodén (M) 
Tjänstemän m fl  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Sigrun Hreidarsdottir förbunds- 

sekreterare, Lena Simenius-Peters ekonomichef, Eva Marie Wiik Hulthén 
verksamhetsplanerare, Marcus Örnroth brandinspektör, Lena Magnusson 
vik. förbundssekreterare  

Justering    
Justerare Hampus Magnusson (M) och Mats Arnsmar (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, fredagen den 8 december 2017, kl 10.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 15–26  
    

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

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

 Maria Rantsi  
   
  
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Hampus Magnusson   Mats Arnsmar 
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-12-08   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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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
  

Ff § 15                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Hampus Magnusson (M) och  
Mats Arnsmar (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda 
brandstation, Åvägen 2, fredagen den 8 december 2017 kl 10.00. 
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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

  

Ff § 16 Dnr 0620/14 

 Anmälan av Göteborgs stads kommunfullmäktiges beslut att utse Marie-
Louise Hänel Sandström (M) till ny ersättare i stället för Birgitta  
Simonsson (M) för tiden t o m 2018-12-31  

Beslut 

Anmälan antecknas. 

 

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

 



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
               Förbundsfullmäktige          2017-11-28 

 
Justerare 
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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

  

Ff § 17   Dnr 0620/14 

 Anmälan av Göteborgs stads kommunfullmäktiges beslut att utse Eva-
Lena Fransson (S) till ny ersättare i stället för Hanna Lindquist (S) för  
tiden t o m 2018-12-31  

Beslut 

Anmälan antecknas. 

 

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

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Ff § 18 Dnr 0620/14 

 Anmälan av Partille kommunfullmäktiges beslut att utse Marie Raask (S) 
till ny ersättare i stället för Soraya Zarza Lundberg (S) för tiden t o m  
2018-12-31  

Beslut 

Anmälan antecknas. 

 

---------------------- 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Ff § 19 Dnr 0620/14 

 Anmälan av Göteborgs stads kommunfullmäktiges beslut att utse Endrick 
Schubert (S) till ledamot i stället för Tord Karlsson (S) för tiden t o m  
2018-12-31 samt anmälan av Göteborgs stads kommunfullmäktiges beslut 
att till ny ersättare i stället för Endrick Schubert (S) utse Tord Karlsson (S) 
för tiden t o m 2018-12-31 

Beslut 

Anmälan antecknas. 

 

---------------------- 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

  

Ff § 20 Dnr 0620/14 

 Anmälan av Mölndal stads kommunfullmäktiges beslut att utse Glenn 
Grimhage (L) till ny ersättare i stället för Kjell Karlson (L) för tiden fr o m 
2017-12-01 t o m 2018-12-31  

Beslut 

Anmälan antecknas. 

 

---------------------- 
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Ff § 21 Dnr 0620/14 

Expedieras till: 

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

 

Val av förbundsfullmäktiges ordförande för återstående tid av mandat- 
perioden  

Tord Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande och 
förbundsfullmäktige ska då enligt § 6 i arbetsordningen välja ny ordförande. 

Vid mötet lämnas ett förslag till ordförande: Endrick Schubert (S). 

Beslut 

Endrick Schubert (S) utses till ordförande i förbundsfullmäktige för återstå-
ende tid av mandatperioden. 

 

---------------------- 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 Ff § 22 Dnr 0379/17 

Expedieras till: 

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

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2017 med uppföljningsrapporter omfattande 
ekonomi, personal och verksamhet 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 5 oktober 2017 § 63. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 19 september 2017. 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med kom-
munallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. 

Resultatet uppgår till 16,0 mkr mot budgeterade minus 2,4 mkr. Progno-
sen visar ett årsresultat på 10,3 mkr. Budgeten är underbalanserad med 
5,0 mkr vilket innebär ett prognostiserat överskott med 15,3 mkr jäm-
fört med den underbalanserade budgeten.  

Inför föregående år befarades förbundets ekonomi bli mycket ansträngd 
samtidigt med att förbundsstyrelsen uttalade krav på utveckling och ef-
fektivisering av verksamheten. Återhållsamheten och ett flertal vakanta 
tjänster bidrog till 2016 års positiva resultat. Delar av överskottet, 5,0 
mkr, används nu under innevarande år för att finansiera den fortsatta 
uppbyggnaden av brandskyddskontrollverksamheten, som efter årets 
åtta första månader håller tilldelad budget.  

Det stora överskottet i resultatet per augusti innevarande år beror bland 
annat på intäkter för automatlarmsuppkopplingar och obefogade larm 
utöver budget, vakanta tjänster och annan frånvaro, samt att vakanser i 
sig inneburit att man till exempel på fastighetssidan inte hunnit upp-
handla eller utföra vissa arbeten.  

Vakanserna är rent allmänt ett stort problem inom flera avdelningar 
samt RiB-verksamheten. Stora ansträngningar görs för att klara kompe-
tensförsörjningen genom rekryteringskampanjer, öppet hus och andra 
aktiviteter.  

I verksamhetsuppföljningen per den 31 augusti redovisas status för må-
len enligt verksamhetsplanen 2017, med prognos för relevanta mål. Den 
fullständiga graden av måluppfyllelsen för 2017 kommer att redovisas i 
samband med årsredovisningen. 

Sammanfattningsvis redovisar förbundet ett positivt resultat och förvän-
tas enligt prognosen för året lämna ett överskott samt uppfyller därmed 
de ekonomiska målen.  
 
 
 



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
               Förbundsfullmäktige          2017-11-28 

 
Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
forts. Ff §22 
 
Med hänsyn taget till att det inom vissa verksamheter råder en bekym-
mersam rekryteringssituation görs bedömningen att förbundet till över-
vägande delen uppfyller även verksamhetsmålen. Sammantaget görs be-
dömningen att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  
 

Förbundsfullmäktige godkänner uppföljningsrapporterna för  
delårsbokslutet per augusti 2017. 

 

---------------------- 
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Ff § 23 Dnr 0441/17 

Expedieras till: 

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

 

Verksamhetsplan 2018 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 9 november 2017 § 76. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 24 oktober 2017. 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har utarbetat en verksam-
hetsplan för 2018. Verksamhetsplanen innehåller inriktningsmål för 
verksamheten och aktiviteter, vad gäller RSG:s kärnverksamhet som 
strategiska utvecklingsområden och projekt. 

RSG har för 2018 lyft fram fyra områden att särskilt prioritera. Dessa är 
brandskydd i bostad, likabehandling och jämställdhet, kompetensför-
sörjning samt gränslös räddningstjänst. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  
 

Förbundsfullmäktige fastställer Verksamhetsplan 2018.  

 

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

 

  



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
               Förbundsfullmäktige          2017-11-28 

 
Justerare 
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Expedieras till: 

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

 

 

 
Ff § 24 Dnr 0536/17 

Sammanträdestider för förbundsfullmäktige 2018 

Beslut 

Förbundsfullmäktige sammanträder under år 2018: 

Onsdagen den 28 mars  
Tisdagen den 19 juni (i direkt anslutning till Göteborgsregionens  
fullmäktigemöte) 
Tisdagen den 27 november  
Tisdagen den 11 december (nyvalda) 

Förbundsfullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00. 

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

Ff § 25 Dnr 0034/17 

Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning och jämställdhets-
arbete 

Handling 
Revisionsrapport: Kompetensförsörjning och jämställdhetsarbete  

 
Beslut  

 
Rapporten antecknas. 

 

------------------- 
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 Information 

Ff § 26   

Information om utrymningsproblematik i flerbostadshus 

Marcus Örnroth, brandinspektör informerar om Räddningstjänstens Stor-
göteborgs arbete med utrymningsproblematik i äldre flerbostadshus utifrån 
den förtätning som skett i Göteborgs innerstad. Arbetet utgår från plan och 
bygglagen (PBL) samt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

 
Beslut  
Informationen antecknas. 

 

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

 

 


