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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

              Förbundsfullmäktige          2018-06-19 

 
Tid och plats Tisdagen den 19 juni 2018 kl 19.40-20.05, Ullevi Restaurang & Konferens, Alliansen 1 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S)  
  Jonas Ransgård (M)  
  Endrick Schubert (S), ordförande  
  Kristina Bergman Alme (L)  
  Hampus Magnusson (M)  
  Mats Arnsmar (S)  
  Åsa Hartzell (M)  
 Mölndal Maria Rantsi (M)  
 Kungsbacka Eva Borg (S)  
 Partille Stefan Svensson (M)  
 Lerum Dennis Jeryd (S)  
  Jeanette Andersson (M)  
    
Tjänstgörande ersättare Göteborg Christer Holmgren (M) Ersättare för Elisabet Rothenberg (M) 
  Eva-Lena Fransson (S) Ersättare för Alma Handzar (S) 
 Mölndal Glenn Grimhage (L) Ersättare för Ove Dröscher (S) 
 Kungsbacka Kristina Karlsson (C) Ersättare för Per Ödman (M) 
 Härryda Claes Anger (L) Ersättare för Per Vorberg (M) 
 Partille Marie Raask (S) Ersättare för Bengt Odeholm (S) 
    
Övriga närvarande    
Tjänstemän m fl  Lars Klevensparr, Lena Simenius-Peters, Sara Fischer, Lena Magnusson 
   
Justering    
Justerare Jonas Ransgård (M) och Mats Arnsmar (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, tisdagen den 26 juni 2018, kl. 10.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 9–15  
    

Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Lena Magnusson 
 
Ordförande 

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

 Endrick Schubert  
   
  
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Jonas Ransgård   Mats Arnsmar 
  
  

 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-06-19 
Datum för anslags uppsättande 2018-06-27   Datum för anslags nedtagande 2018-07-19 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Lena Magnusson 
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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 9  

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Jonas Ransgård (M) och Mats Arnsmar (S) 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

_____ 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 Ff § 10 Dnr 0620/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Håkan 
Hallengren (S) till ledamot istället för Tord Karlsson (S) för tiden tom 2018 

Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

  
Ff § 11 Dnr 0620/14 

 Val av ersättare till förbundsstyrelsen istället för Ann Karlsson (V) för 
tiden tom 2018 

Ann Karslsson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i förbunds-
styrelsen. 

Beslut 

Förbundsfullmäktige bordlägger ärendet.  

_____ 
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   Utdragsbestyrkande 

 

  
Ff § 12  0209/18 

 Säkerhetspolicy och politisk riktlinje för säkerhet 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 31 maj 2018, § 42. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2018. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har upprättat en policy samt politisk 
riktlinje för säkerhet.  
 
Säkerhet definieras som ett tillstånd där hot och risker för individen och or-
ganisationen är kända och hanterade till en accepterad nivå. Begreppet in-
tern säkerhet omfattar personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäker-
het samt intern krisberedskap och säkerhetsskydd.  
 
RSG har ett uppdrag som en del av medlemskommunernas samhällsviktiga 
verksamhet. Förbundet behöver därmed vara adaptiv för att kunna möta 
samhällets förändrade hotbild med bibehållen robusthet och förmåga. Det 
interna säkerhetsarbetet ska bidra till att upprätthålla den förmågan genom 
att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas utifrån ekonomi, kontinuitet och 
skyddsvärde. RSG:s säkerhetspolicy visar viljan och avsikten med det interna 
säkerhetsarbetet inom förbundet medan den riktlinjen konkretiserar poli-
cyn. 
 
Förbundsstyrelsen godkände i § 42/2018 Säkerhetspolicy och Förbunds- 
styrelsens riktlinje för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och överläm-
nade policyn och riktlinjen till förbundsfullmäktige för antagande. 

Beslut 

Förbundsfullmäktige antar Säkerhetspolicy och Förbundsstyrelsens rikt-
linje för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
_____ 
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Ff § 13 Dnr 0581/17 

Expedieras till: 
Göteborgs Stad 
Mölndals stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 

 

Budget 2019 och plan 2020-2021 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg  

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 19 april 2018, § 29. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2018. 

 
Sammanfattning  

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget om-
fattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand.   
 
Förbundets strategiska inriktningar 
Ett flertal nya risker håller på att byggas in i samhället. Förbundet har idag 
förmåga att komma till undsättning vid ett antal olika typer av olyckor och 
händelser. Förberedelser måste nu påbörjas inför att hantera ett antal nya 
olyckstyper som exempelvis: 
 

- olycka/brand i tunnel, under mark eller vid långa inträngningsvägar, 
- brand i mycket höga hus och komplexa byggnader samt 
- pågående dödlig våld/terror. 

 

Det är en strategisk utmaning att koordinera förbundets nuvarande och till-
kommande förmågor avseende exempelvis planering, metoder, utbildning, 
rutiner och materiel. Det kommer att krävas personella resurser för att på-
börja detta arbete. Förbundet klarar inte av att hantera det stora remissin-
flödet avseende plan- och bygglovsärenden, vilket hindrar medlemskommu-
nernas expansion. Det behövs fler handläggare för remisshantering, tillsyn 
och andra myndighetsåtgärder. 
 
Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Vid medlemssamrådet den 28 mars 2018 beslutades om uppräkning av 
medlemsavgifterna med 2 % till 2019 års nivå. Medlemssamrådet beslutade 
också att förbundet 2019 ska sikta mot ett nollresultat men får använda 
eget kapital för strategiska satsningar.  
 
Budget och uppföljning 
Förbundet upprättar genom föreliggande dokument Budget för 2019 samt 
plan för 2020 och 2021. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen 
och fastställs av fullmäktige den 27 november 2018.  
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forts § 13 

Taxor 
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för till-
syn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brand-
skyddskontroll enligt LSO. 
 
Beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020–2021. 

_____ 
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 Ff § 14 Dnr 0581/17 

Expedieras till: 
Revisorerna 

 

Budget för revision av RSG år 2018 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av RSG 2019 
daterat den 25 januari 2018. 
 
Sammanfattning  

Enligt revisionsreglemente för RSG ansvarar förbundsfullmäktiges presi-
dium för beredning av budget för revisorerna.  

Inför 2019 har revisorerna lämnat in äskande av budget till förbundsfull-
mäktiges presidium enligt följande: 

• 200 tkr för den grundläggande granskningen samt för administrativa 
kostnader som arvoden mm. 

• 150 tkr för att genomföra 1–2 riktade granskningar utifrån identifierade 
riskområden, à en uppskattad kostnad på 75 tkr per objekt. 

Förbundsfullmäktiges presidium har berett revisorernas budgetäskande och 
presidiet föreslår att förbundsfullmäktige fastställer budget för revisorerna 
2019 på 370 tkr.  

Beslut 

Enligt förbundsfullmäktiges presidiums förslag:  
 
Förbundsfullmäktige fastställer revisionsbudget på 370 tkr för år 2019. 
_____ 
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 Ff § 15    

 
 

 

Övrigt  

Effektivare kommunal räddningstjänst 
Regeringen har tillsatt en utredning om en effektivare kommunal 
räddningstjänst (dir. 2017:15). En särskild utredare, Jan-Åke Björklund, har 
fått i uppdrag att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet 
och räddningstjänst. Förbundsfullmäktige noterade i § 7/2018 att en 
information om utredningen skulle ges vid sammanträdet i juni 2018. 

Förbundsfullmäktige noterar att utredningen presenterades för regeringen 
den 19 juni 2018 och fullmäktige kommer att få en information av 
utredningen vid sammanträdet i november 2018. 

Extra förbundsfullmäktige 
Förbundsfullmäktige noterar att ett extra förbundsfullmäktige är den  
18 oktober 2018 kl. 18.00.  

_____ 
 
 

 


