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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

              Förbundsfullmäktige          2018-03-28 

 
Tid och plats Onsdagen den 28 mars 2018 kl. 18.00–19.00, Gårda brandstation. 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) 

Jonas Ransgård (M) 
Endrick Schubert (S) 
Elisabet Rothenberg (M) 
Kristina Bergman Alme (L) 

 

  Hampus Magnusson (M)  
  Mats Arnsmar (S)  
 Mölndal Ove Dröscher (S)  
 Kungsbacka Per Ödman (M)  
 Härryda -  
 Partille Stefan Svensson (M)  
 Lerum Dennis Jeryd (S)  
    
Tjänstgörande  Göteborg 

 
 
Mölndal 
Kungsbacka 
Partille 

Anna Sibinska (MP) ersättare för Henrik Munck ( - ) 
Marie-Louise Hänel Sandström (M) ersättare för Ann Karlsson (V) 
Eva-Lena Fransson (S) ersättare för Alma Handzar (S) 
Glenn Grimhage (L) ersättare för Maria Rantsi (M) 
Jan-Eric Knutas (L) ersättare för Eva Borg (S) 
Marie Raask (S) ersättare för Bengt Odeholm (S) 
Eva Brodén (M) ersättare för Jeanette Andersson (M) 

 

Övriga närvarande    
Ersättare: Göteborg 

Mölndal 
Kristina Tharing (M) 
Inga-Lill Ramell (MP) 

 

 Partille Marianne Ahlborg (L), §§ 4–8  

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

räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir förbundssekreterare, Lena Simenius-
Peters ekonomichef, Lena Magnusson vik. förbundssekreterare, Pernilla 
Alsterlind verksamhetsutvecklare, Jörgen Uhrbom brandman, Vivi-Ann  
Nilsson förtroendevald revisor och Allan Andersson förtroendevald revisor. 

Justering    
Justerare Jonas Ransgård (M) och Mats Arnsmar (S) 
    
Plats och tid Gårda brandstation, måndagen den 9 april 2018, kl. 13.00. 
    
Justerade paragrafer  §§ 1–8  
    

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 2018-03-28 
Datum för anslags uppsättande 2018-04-10   Datum för anslags nedtagande 2018-05-02 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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 § 1  

 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, måndagen den 9 april 2018, kl. 13.00. 
_____ 
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§ 2 Dnr A0620/14 

 Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Åsa 
Hartzell (M) till ledamot istället för Maria Rydén (M) för tiden tom 2018 

Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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§ 3 Dnr A0620/14 

 Anmälan av Härryda kommunfullmäktiges beslut att utse Mats Werner (S) 
som ny ersättare istället för Anna Palmér (S) för tiden tom 2018 

 
Beslut 

Antecknas. 

_____ 
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 § 4 Dnr A0602/17 

Expedieras till: 

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

 

Årsredovisning 2017 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut 8 mars 2018 § 14. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2018. 

Sammanfattning 

Ekonomiskt resultat 2017 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 
9,8 mkr. 2017 års budget underbalanserades med 5,0 mkr på grund av kal-
kylerat underskott för verksamheten med brandskyddskontroller. Det inne-
bär att den positiva differensen i förhållande till budget uppgår till 14,8 
mkr. 
 
Resultatöverföring till 2018 
Det förväntade underskottet för fortsatt uppbyggnad av verksamheten av-
seende brandskyddskontroller beräknas uppgå till minus 4,0 mkr. För att fi-
nansiera verksamheten 2018 överförs 4,0 mkr av förbundets, till och med 
2017 års bokslut, ackumulerade överskott. 
 
Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de 
budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 8,7 
mkr till medlemskommunerna.  
 
Händelser under året och pågående utveckling 
Förbundet har i och med anslutningen av Alingsås Vårgårda Räddnings-
tjänstförbund till RSG:s ledningscentral, taget första steget i riktningen mot 
gränslös räddningstjänst. Förberedelsearbetet har pågått under hela 2017. 
GR:s övriga räddningstjänster ansluts under 2018. Av den pågående statliga 
räddningstjänstutredningen framgår en tydlig förväntan på samverkan mel-
lan räddningstjänster.  
 
Samverkan mellan myndigheter avseende terror och pågående dödligt våld 
är en fortsatt angelägen fråga och RSG har tillsammans med Storstockholms 
Brandförsvar återigen tillskrivit Justitiedepartement om behovet av samver-
kansformer och övning. Inför EU-toppmötet i oktober genomfördes öv-
ningar med ett sådant scenario, tillsammans med ambulans och med in-
struktörer från polisen.  
 
Analyserna av insatstider som genomfördes 2016 har kompletterats under 
2017. Nya tidsrelaterade mål för räddningsinsatser kommer att utvecklas,  
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efter att principer för optimering först fastställs, som exempelvis hur likvär-
digt skydd och effektiva räddningsinsatser enligt LSO ska beaktas.  
 
Under sommaren och i samband med EU-toppmötet tillämpades anpass-
ning av numerären inom utryckningsverksamheten beroende på förekoms-
ten av planerade evenemang och efter en daglig bedömning av risk-och 
hotbilden. Detta arbetssätt kommer att tillämpas fortlöpande under året.  
 
Väsentliga projekt som pågått och frågor som hanterats under 2017 besk-
rivs i årsredovisningen, exempelvis farlig verksamhet, flexibla enheter, nytt 
avtal med SU avseende hjärtstoppslarm, problematiken med utrymning av 
flerfamiljshus med hjälp av gårdshävaren, utredning om automatlarmsverk-
samheten, övningsanläggningen Färjenäs samt frågor i anslutning till ar-
betsmiljö och miljö.  
 
God ekonomisk hushållning 
Med ett positivt resultat på 9,8 mkr uppnås förbundets finansiella mål att 
uppnå nollresultat.  
 
Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet men att vissa av 
verksamhetsmålen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal 
aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det 
förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska me-
del används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag:  
 

• Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2017 
godkänns.  

• 4,0 miljoner kronor av ackumulerat överskott överförs till 2018. 

_____ 
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 § 5 Dnr A0034/17 

 Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 
2017 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Revisorernas revisionsberättelse för år 2017 daterad 9 mars 2018.  

Sammanfattning 

Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, ska de 
av förbundsfullmäktige valda revisorerna lämna berättelse om granskning 

av verksamheten under det föregående året.  

Beslut 

Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Protokollsanteckning  

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

_____ 
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Anmälningsärende: 

 § 6 Dnr A0034/17 

 

 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2017 

Handling  

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2017.  

Beslut  

Rapporten antecknas. 

_____ 
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 § 7    

 Övrigt 

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. 

Utredaren ska analysera och föreslå hur dessa verksamheter ska kunna bedri-
vas på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt. En del av uppdraget innebär 
att utredaren ska analysera och lämna förslag till hur kommunerna ska få 
bättre förutsättningar att rekrytera deltidsanställda brandmän. Utredaren ska 
vidare undersöka och utarbeta förslag till hur kommunernas samverkan på 
räddningstjänstområdet kan förstärkas, utvecklas och bli mer enhetlig, såväl in-
bördes som med samhällets övriga hjälporgan, dvs. polisen, ambulanssjukvår-
den och den statliga räddningstjänsten samt andra relevanta aktörer på områ-
det, till exempel organiserade frivilliga. Dessutom ska utredaren analysera och 
föreslå hur statens stöd till och tillsyn över kommunernas brandförebyggande 
verksamhet och räddningstjänst kan förstärkas, utvecklas och förtydligas. 

Endrick Schubert föreslår att förbundsfullmäktige får en information om 
utredningen vid sammanträdet den 19 juni 2018. 

Beslut  

Fullmäktige noterar att en information kommer att ges vid sammanträdet i 
juni 2018. 
 
_____ 
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Information: 

 § 8     

 Information om RSG-U  

Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare och Jörgen Uhrbom, brandman 
informerar om RSG-U under 2017 och fortsättningen 2018.  

RSG anställde 2017 fyra ungdomar i riskzonen som fick vara en del av rädd-
ningstjänstens uppdrag. Projektet är ett samarbete med SDF Angered och 
Östra Göteborg för att öka möjligheterna för ungdomar i arbetslöshet och 
utanförskap att förberedas för sitt framtida arbetsliv. Projektet fortsätter 
under 2018 med 8 ungdomar under två perioder. 

Beslut  

Informationen antecknas. 

_____ 

 

 


