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          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 

            Förbundsfullmäktige          2019-06-18 

 
Tid och plats Tisdagen den 18 juni 2019 kl. 19.15-19.50, Gårda brandstation  
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Hampus Magnusson (M)  
  Ingrid Andreae (S)  
  Jessica Blixt (D)  
  Anneli Rhedin (M), ordförande  
  Martin Nilsson (MP)  
  Roshan Yigit (S)  
  Kristina Bergman Alme (L)  
 Mölndal Anita Almqvist (L)  
  Sven-Ove Johansson (S)  
 Kungsbacka Hans Forsberg (M)  
  Eva Borg (S)  
 Härryda Kristin Arplöw (S)  
 Partille Marith Hesse (M)  
  Bengt Odeholm (S)  
 Lerum Jeanette Andersson (M)  
  Mervi Helles (S)  

Tjänstgörande ersättare Göteborg Mats Arnsmar (S) ersättare för Johanna Eliasson (V) 
Karin Lindberg (D) ersättare för Mariette Risberg (D) 
Krista Femrell (SD) ersättare för Christer Hätting (SD) 

 Härryda David Dinsdale (L) ersättare för Per Vorberg (M) 
Övriga närvarande    
Ersättare: Göteborg Åsa Hartzell (V)  

  Christer Holmgren (M)  

  Camilla Widman (S)  

  Bo Anderssen (L)  

 Härryda Mats Werner (S)  

 Partille Per Carlsson (L)  

  Marie Raask (S)  

Tjänstepersoner m fl  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, 
Lena Magnusson vik. förbundssekreterare, Marie Karlsson tf. ekonomichef, 
Karin Sköldberg, koordinator 

Justering    
Justerare Ingrid Andreae (S) och Jessica Blixt (D) 
Plats och tid Gårda brandstation, tisdagen den 25 juni 2019, kl. 13.00 
Justerade paragrafer  §§ 26–30  
    

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

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

 Anneli Rhedin   
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Ingrid Andreae    Jessica Blixt  
  

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-06-18 
Datum för anslags uppsättande 2019-06-26   Datum för anslags nedtagande 2019-07-18 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Lena Magnusson 



 
     

   
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 

 
                Förbundsfullmäktige          2019-06-18 

 
Justerare 

 

 

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Ff § 26                                               

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Ingrid Andreae (S) och Jessica Blixt (D) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation, Åvägen 2, tis-
dagen den 25 juni 2019 kl. 13.00. 
_____ 
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Ff § 27 Dnr A0185/19 

Expedieras till: 

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

 

Budget 2020 och plan 2021–2022 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsstyrelsens beslut 4 juni 2019 § 45. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2019. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen 
och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ 
räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 

Förbundets utbildnings- och övningsverksamhet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, är i stort behov av att  
utveckla utbildnings- och övningsverksamheten för att möta de kommande 
kraven från samhället och invånarna vid händelser. Det innebär att utveckla 
förmåga att hantera exempelvis nya byggnadskonstruktioner, ny infrastruktur, 
tekniska innovationer samt situationer med terror, hot och våld. RSG förväntas 
att som arbetsgivare kunna erbjuda säkrast möjliga arbetsmiljö i samband med 
insatser, vilket i sig innebär att utbildning och övning måste kunna genomföras i 
tillräcklig utsträckning. 

RSG äger utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs, belägen på oljekon-
taminerad mark på fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5. Färjenäs  
bedöms omfatta tillräckligt med markyta och motsvara de övriga förutsättning-
ar som medför att RSG:s behov av övningsanläggning kan tillgodoses för över-
skådlig tid.  

I det korta perspektivet måste vissa grundläggande perspektiv tillgodoses.  
Karholmen och Lerums övningsfält ska kunna fungera som utbildnings- och 
övningsplatser minst intill dess att en ny utbildnings- och övningsanläggning på 
Färjenäs står klar och behöver därför ha sådan status att de kan nyttjas på ett 
optimalt sätt. Inom ramen för hållbarhet och god ekonomisk hushållning ska de 
investeringar som görs ifråga om utbildningsanordningar, i så stor utsträckning 
som möjligt kunna flyttas och återanvändas.  

Medlemsavgifter 

Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. Vid 
medlemssamrådet den 23 maj 2019 beviljades uppräkning av medlemsavgifter-
na med 2,4 % till 2020 års nivå. Vidare ska förbundet göra nödvändiga investe-
ringar som enligt sammanställning uppgår till ca 34 mkr, i utbildnings- och öv-
ningsverksamheten i väntan på att den planerade nya utbildnings- och 
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forts. Ff § 27 

övningsanläggningen står klar att tas i bruk. Underskott som uppstår till följd av 
de årliga avskrivningarna för dessa investeringar ska belasta det egna kapitalet. 
Investeringarna prioriteras och hanteras enligt den ordinarie investeringspro-
cessen och delegationen. 

Budget och uppföljning 

Förbundet upprättar en budget för 2020 samt plan för 2021 och 2022. I försla-
get ingår mål för god ekonomisk hushållning – finansiella mål. Verksamhetsmå-
len framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäktige den 28 novem-
ber 2019.  

Taxor 

Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för  
tillsyn 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. 

Samverkan 

Information om budget gavs i förbundsrådet den 28 maj 2019. 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT 

Förbundsfullmäktige fastställer mål för god ekonomisk hushållning - finansiella 
mål för år 2020. 

Förbundsfullmäktige fastställer budget 2020 och plan 2021–2022. 

_____ 
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 Ff § 28 Dnr A0185/19 

 Budget för revisonen 2020 

HANDLING 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av Räddnings-
tjänstförbundet Storgöteborg 2020 daterad 27 mars 2019. 

ÄRENDET 

Förbundets förtroendevalda revisorer har överlämnat ett budgetunderlag till 
förbundsfullmäktiges presidium för beredning. Förbundsfullmäktiges presi-
dium har berett ärendet och översänder förslaget till förbundsstyrelsen för 
kännedom. 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT 

Förbundsfullmäktige fastställer revisionsbudget på 370 tkr för år 2020 i 
enlighet med förslaget från förbundsfullmäktiges presidium. 
_____ 
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 Ff § 29 Dnr A0242/19   

 Policy och riktlinje för investeringsverksamheten inom Räddningstjänst-
förbundet Storgöteborg 

HANDLING 

Förbundsstyrelsens beslut 3 maj 2019 § 34. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2019. 

ÄRENDET 

Förbundet investerar årligen i främst fordon, brandmateriel, IT-utrustning 
samt verkstads-, tränings-, kontors- och fastighetsanknutna investeringsob-
jekt. Förbundets investeringar prioriteras utifrån behoven och begränsas av 
budgetramarna.  

Förbundet följer reglerna för redovisning och värdering av tillgångar enligt 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, samt god redovis-
ningssed.  

Förbundets investeringar begränsas av avskrivningsbudgeten. Förbundsfull-
mäktige fattar beslut om förbundets budgetram där avskrivningskostnaderna 
utgör en andel av de totala driftkostnaderna.  

Utifrån förbundsfullmäktiges budgetbeslut fattar förbundsdirektören beslut 
om fördelningen av avskrivningsbudgeten och om anskaffningen av enskilda 
objekt. Redovisning av verkställda investeringar sker i samband med årsbok-
slutet. 

Förutom policy och politisk riktlinje har förbundet tagit fram detaljerade 
instruktioner för hanteringen av investeringar. Dessa omfattar praktiska an-
visningar om hur och vilka principer som ska tillämpas samt exempelvis av-
skrivningstider och bokföringsrutiner.  

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT 

Förbundsfullmäktige antar föreliggande förslag till policy och riktlinje för 
investeringsverksamheten inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.  

_____ 
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 Ff § 30 Dnr A0273/19 

 Revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 

HANDLING 

Förbundsstyrelsens beslut 3 maj 2019 § 36. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2019. 

ÄRENDET 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § Kommunallagen meddela närmare  
förskrifter om revisionen. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsregle-
mente, som alltså reglerar relationen mellan RSG:s förbundsfullmäktige och 
deras revisorer. 

En revidering har gjorts av revisionsreglemente för RSG som antogs av  
förbundsfullmäktige 2013. 

Revisionsreglementet har tagits fram i samarbete med RSG:s förtroende-
valda revisorer.  

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT 

Förbundsfullmäktige antar föreliggande förslag till revisionsreglemente för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från 1 juli 2019 och till dess 
förbundsfullmäktige fattar annat beslut. 

_____ 

 
 
 
 
 


