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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

              Förbundsfullmäktige          2018-11-27 

 
Tid och plats Tisdagen den 27 november 2018 kl. 18.00–18.30, Gårda brandstation. 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) 

Jonas Ransgård (M) 
Endrick Schubert (S) 
Johanna Eliasson (V) 

 

  Hampus Magnusson (M)  
  Mats Arnsmar (S)  
  Åsa Hartzell (M)  
 Mölndal Ove Dröscher (S)  
 Kungsbacka Eva Borg (S)  
 Härryda -  
 Partille Stefan Svensson (M)  
 Lerum Jeanette Andersson (M)  
    
Tjänstgörande  Göteborg 

 
Härryda 
 
Lerum 

Christer Holmgren (M) ersättare för Elisabet Rothenberg (M) 
Roshan Yigit (S) ersättare för Alma Handzar (S) §§ 22-25 
Claes Anger (L) ersättare för Per Vorberg (M) 
Mats Werner (S) ersättare för Robert Langholz (S) 
Eva Brodén (M) ersättare för Dennis Jeryd (S) 

 

Övriga närvarande    
Ersättare:  -  

   
Tjänstemän m fl.  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Anders Ekberg biträdande direktör och 

räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir förbundssekreterare, Lena Simenius-
Peters ekonomichef. 

Justering    
Justerare Jonas Ransgård (M) och Mats Arnsmar (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, onsdagen den 5 december 2018 
    
Justerade paragrafer  §§ 20-25  
    

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

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

 Endrick Schubert 
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Jonas Ransgård   Mats Arnsmar 
  
  
  
  
  
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-11-27 
Datum för anslags uppsättande 2018-12-05   Datum för anslags nedtagande 2018-12-27 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 § 20  

 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 på Gårda brandstation,  
Åvägen 2, onsdagen den 5 december.  
_____ 
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§ 21 Dnr A0429/18 

Expedieras till: 

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

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2018 med uppföljningsrapporter omfattande 
ekonomi, personal och verksamhet 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 27 september 2018 § 60. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 19 september 2018. 

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. 

Resultatet uppgår till 6,8 mkr mot budgeterade -4,0 mkr. Prognosen visar 
ett årsresultat på 2,5 mkr. Budgeten är underbalanserad med -4,0 mkr vil-
ket innebär ett prognostiserat överskott med 6,5 mkr jämfört med den un-
derbalanserade budgeten. 

Årets budget har underbalanserats med -4,0 mkr med syfte att fortsätta 
uppbyggnaden av brandskyddskontrollverksamheten. Enheten håller tillde-
lad budget och förväntas göra så även för helåret. 

Resultatöverskottet består främst av lägre personalkostnader på grund av 
vakanta tjänster. Intäkter har även genererats vid försäljning av äldre an-
läggningstillgångar. Vidare har vakanser och uppskjutna rekryteringar haft 
påverkan på aktiviteter som i större omfattning genomförs under andra 
halvåret och som då blir en något mer kostnadsintensiv period i det avseen-
det. 

Sommarens situation med extrem torka har inneburit att förbundet med 
personal, fordon och utrustning har stöttat andra räddningstjänster i släck-
ningsarbetet. Kostnaden för detta uppgår till ca 2 mkr och motsvarande be-
lopp har reserverats som en intäkt i väntan på ersättning från MSB och be-
rörda räddningstjänster.  

RSG har ansträngt sina resurser för att upprätthålla beredskapen som dess-
utom utökats avseende skogsbrandsbekämpning. Kostnaderna för egen 
höjd beredskap uppgår till 2 mkr.  

Sammanfattningsvis redovisas ett positivt resultat per augusti och progno-
sen pekar på ett överskott för året. Därmed uppfylls de ekonomiska målen. 
Prognosen per augusti visar ett resultat som, trots ökade kostnader enligt 
ovanstående, är på samma nivå som prognosen per maj, och detta beror på 
den bestående vakanssituationen. Med hänsyn tagen till den inom flera ka-
tegorier svåra situationen avseende rekrytering, görs bedömningen att för-
bundet till övervägande delen uppfyller även verksamhetsmålen. Samman-
taget görs bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.  
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Forts. Ff § 21 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer uppföljningsrapporterna för delårsbok-

slutet per augusti 2018. 
 

_____ 
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 § 22 Dnr A0397/18 

Expedieras till: 

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

 

Finanspolicy för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 27 september 2018 § 58. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 28 augusti 2018. 

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, ska enligt kommunallagen 
uppfylla vissa krav vid den ekonomiska förvaltningen. Den finansiella verk-
samheten vid förbundet är omfattande till sin storlek men med en ytterst 
förenklad hantering vilket framgår av finanspolicyn. De ekonomiska medel 
som innehas av förbundet utgörs till största delen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser och finanspolicyn inkluderar hanteringen av dessa. 
Förbundets medel placeras i medlemskommunernas interna koncernban-
ker. Förbundet upptar inte några lån. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer förslaget till finanspolicy för Räddnings-
tjänstförbundet Storgöteborg. 

_____ 
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 § 23 Dnr A0451/18 

Expedieras till: 

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

 

Verksamhetsplan 2019 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 8 november 2018 § 67. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 11 oktober 2018. 

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat en verksam-
hetsplan för 2019. Verksamhetsplanen innehåller inriktningsmål för verk-
samheten och aktiviteter, vad gäller såväl RSG:s kärnverksamhet som stra-
tegiska utvecklingsområden och projekt. Verksamhetsplanen för 2019  
bygger på och är en uppdatering av verksamhetsplanen för 2018.  

RSG har för 2019 valt att lyfta fram fyra områden att särskilt prioritera. 
Dessa är brandskydd i bostad, likabehandling och jämställdhet, kompetens-
försörjning samt gränslös räddningstjänst.  

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige antar Verksamhetsplan 2019. 

_____ 
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 Anmälningsärende 

 § 24 Dnr A0514/18 

 Revisionsrapport: Efterlevnad lagen om skydd mot olyckor (LSO) - Tillsyn 

Handling 

Revisionsrapport: Efterlevnad lagen om skydd mot olyckor (LSO) - TIllsyn 

Ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg har PwC granskat förbundets efterlevnad av 
LSO med fokus på förebyggande verksamhet. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundet bedriver ända-
målsenlig tillsynsverksamhet i enlighet med lagstiftningen (LSO). Gransk-
ningen har även syftat till att bedöma om verksamheten avseende  
sotning/brandskyddskontroll genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt förbundsdirektören att återkomma till 
förbundsstyrelsens sammanträde i mars 2019 med åtgärdsförslag utifrån 
revisionens rekommendationer. 

Beslut 

Rapporten antecknas. 

 
_____ 
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 § 25  

 Anförande 

Ordföranden Endrick Schubert (S) håller ett anförande och framför till full-
mäktiges ledamöter och ersättare samt tjänstepersoner ett tack för arbetet 
som utförts under mandatperioden.  

Anförandet besvaras av förbundsstyrelsens ordförande Ingrid Andreae (S) 
som tackar ordföranden för ett välutfört arbete.  

 

_____ 
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