
     
   
          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
             Förbundsfullmäktige          2021-12-14 
 

Tid och plats Tisdagen den 14 december kl. 19.30-19.45, Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Hampus Magnusson (M) 

Urban Junevik (V) 
Ingrid Andreae (S) 
Karin Lindberg (D) 
Anneli Rhedin (M) ordf. 
Kristina Bergman Alme (L) 
Lillemor Williamsson (D) 
Krista Femrell (SD) 
Masoud Vatankah (FI) 

 

 Mölndal -   
 Kungsbacka Lisa Andersson (M) 

Eva Borg (S) 
 

 Härryda -  
 Partille Marith Hesse (M) 

Bengt Odeholm (S) 
 

 Lerum Jeanette Andersson (M)  
    
Tjänstgörande ersättare  Göteborg 

 
Camilla Widman (S) ersättare för Helena Norin (MP) 
Finn Hellman (V) ersättare för Roshan Yigit (S)  

 

 Mölndal Merjem Maslo (M) ersättare för Margareta Krakowski (L)   
 Härryda Mats Werner (S) ersättare för Kristin Arplöw (S) §§ 21-22  
Övriga närvarande    
Ersättare: Göteborg Åsa Hartzell (M) 

Christer Holmgren (M) 
Bo Anderssen (L) 
Thomas Lingefjärd (D) 
Agneta Kjaerbeck (SD) 

 

   
Tjänstemän m fl.  Lars Klevensparr förbundsdirektör, Karin Sköldberg förbundssekreterare,  

Johanna Björnfot avdelningschef 
Justering    
Plats och tid Gårda brandstation, 2021-12-21 
Justerade paragrafer  §§ 13-22  
    
Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Karin Sköldberg 
 
Ordförande 

 
………………………………………………..  

 Anneli Rhedin 
   
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Ingrid Andreae  Kristina Bergman Alme  
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2021-12-14 
Datum för anslags uppsättande: 2021-12-22   Datum för anslags nedtagande: 2022-01-18 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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 § 13 

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Ingrid Andreae (S) och Kristina Bergman 
Alme (L) att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 21 
december.  
_____ 
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Dnr 0564/18 FF § 14 

 Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Urban 
Junevik (V) till ledamot istället för Johanna Eliasson (V). 
 

Beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar anmälan.  
____ 
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Dnr 0564/18 FF § 15 

 Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Helena 
Norin (MP) till ledamot istället för Martin Nilsson (MP). 
 

Beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar anmälan.  
____ 
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 FF § 16 

Expedieras till: 

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

 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 med uppföljningsrapporter 
omfattande ekonomi, personal och verksamhet 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 7 oktober 2021 § 84 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2021. 

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommu-
nallagen, delårsbokslut per den 31 augusti. Resultatet uppgår till 20,1 mkr. 
Prognosen visar ett årsresultat på 16,1 mkr.  
 
I resultatet ingår den ersättning på 13,5 mkr, som RSG erhållit från SOS Alarm 
avseende förtida upphörande av hyresavtal. SOS Alarm har lämnat lokalerna 
på Gårda och olika alternativ för framtida nyttjande av lokalerna ses nu över. 
När resultatet justeras för denna engångsersättning återstår i prognosen ett 
positivt årsresultat på 2,6 mkr. 
 
Även det här året har påverkats av den pågående pandemin, men trots detta 
prognostiseras ett överskott för året, vilket innebär en förbättring sedan ti-
digare prognos per maj då helårsresultatet pekade mot ett mindre under-
skott på -2,4 mkr (efter hänsyn tagen till engångsersättningen).   

Till följd av pandemin har intäkterna för utbildningar varit lägre än budgete-
rat. Anpassning efter gällande restriktioner har medfört ett intäktstapp på ca 
1,8 mkr. Intäkter för nationella insatser, som ersätts enligt MSB:s regelverk, 
uppgår till ca 1 mkr och även utlåning av personal ger intäkter utöver budget. 
I prognosen för årets intäkter ingår även 2,5 mkr som ersättning från reg-
ionen avseende utförda antigentester. Mot den bakgrunden och inklusive 
engångsersättningen från SOS Alarm prognostiseras ett intäktsöverskott för 
året på 15,0 mkr. 

Entreprenad- och konsultkostnader omfattar bland annat kostnader för in-
hyrd personal i samband med vakanser och uppskjutna rekryteringar, vilket 
motsvaras av besparingar i personalkostnader. Därutöver har en högre kost-
nad för släckvattenshantering uppstått i samband med en större brand i in-
dustrilokal där förorenande kemikalier förvarades. Släckvattenshantering in-
går i en större nationell fråga som RSG följer utvecklingen i. För året progno-
stiseras ett underskott på -3,2 mkr. 
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Forts § 16 

Personalkostnaderna redovisas med ett överskott för perioden och överskot-
tet för årets som helhet prognostiseras till 4,8 mkr. Ett antal vakanser, för-
äldraledigheter och uppskjutna rekryteringar genererar ett större överskott. 
Samtidigt har kostnaderna ökat för övertid dels beroende på att säkerställa 
bemanningen med hänsyn till gällande restriktioner under pandemin, dels i 
samband med genomförda nationella insatser, varav det sistnämnda till 
större delen motsvaras av ersättningar som redovisas som intäkter.  
 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer uppföljningsrapporterna för delårsbok-
slutet per augusti 2021. 
____ 
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Dnr 0399/21 FF § 17 

Expedieras till: 

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

 

Sammanträdesdatum för förbundsfullmäktige 2022 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 7 oktober 2021 § 85. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2021. 

Ärendet 

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för  
förbundsfullmäktige år 2022. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för för-
bundsfullmäktige 2022: 

22 mars, 21 juni och 29 november samt 12 december för nyvalda. 
 
____ 
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Dnr 0021/21 FF § 18  

Expedieras till: 

Revisorerna 

 

Tilläggsbudget för revisionen 2022 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till tilläggsbudget för revision av 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2022. 

Ärendet 

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

Förbundsfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 § 8 om 330 000 kr i budget 
för revision av RSG år 2022.  

Upphandling av revisionstjänster och sakkunnigt biträde har genomförts 
under andra och tredje kvartalet 2021. Vid val av ny leverantör har den an-
budsgivare med lägsta anbud tilldelats uppdraget. Den nya leverantören 
kommer att kosta 160 000 kr mer per år än nuvarande leverantör. Avtal 
med ny leverantör av revisionstjänster börjar gälla den 1 januari 2022. 

Revisorerna har lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäkti-
ges presidium, enligt följande: 

- Utöver den budgetram som beslutats av förbundsfullmäktige den 
15 juni 2021 om 330 000 kr äskar revisorerna ytterligare 160 000 kr 
i budget för år 2022. 

Förbundsfullmäktiges presidium tillstyrker revisorernas framställan och fö-
reslår för 2022 ett anslag på ytterligare 160 000 kr för revisionsbudget. Re-
visorernas sammanlagda budget för år 2022 blir därmed 490 000 kr. 

Beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer att revisionen tilldelas ett anslag för år 
2022 på ytterligare 160 000 kr. i enlighet med förslaget från förbunds-
fullmäktiges presidium. 
 

_____ 
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Dnr 0021/21 FF § 19  

Expedieras till: 

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

Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstför-
bund  
Bohus Räddnings-
tjänstförbund 
Södra Bohusläns 
Räddningstjänstför-
bund  
Räddningstjänsten 
Öckerö kommun 
Räddningstjänsten 
Väst  
Södra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund  

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap  
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län  
Länsstyrelsen Hallands 
län  
Sjöfartsverket  
Kustbevakningen 
Trafikverket 
Polismyndigheten  
Försvarsmakten  

Västra Götalandsreg-
ionen  
Region Halland  
SOS Alarm Sverige AB  
Göteborgs Hamn AB  

Reviderat handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor för Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg 2020-2023 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 8 december 2021 § 109. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2021. 

Ärendet 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun skall ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. 
Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum har i förbundsordning uppdragit åt kommunalförbundet att an-
svara för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna, med vissa un-
dantag, enligt samma lag. 

Med anledning av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter 
och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1), har 
handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 2020-2023 re-
viderats.  

Handlingsprogrammet anger målen för RSG:s förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst för 2020-2023. Programmet anger vidare hur förebyggande 
verksamhet är ordnad och planeras, samt vilken förmåga förbundet har för 
att kunna genomföra räddningsinsatser. Innehållet och strukturen i hand-
lingsprogrammet utgår från MSB:s föreskrifter.  

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer reviderat handlingsprogram 2020-2023 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjänstförbun-
det Storgöteborg. 

_____ 
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Dnr 0463/20, 
0314/21 

FF § 20  

 Förbundsutveckling och avtalssamverkan 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 8 december 2021 § 111. 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2021. 

Ärendet 

Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har inkommit med var sin in-
tresseanmälan avseende medlemskap i Räddningstjänstförbundet Storgöte-
borg (RSG). De tre kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den 
kommunala räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalför-
bund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF).  

Uppdraget att utreda och bedöma förutsättningarna för ett eventuellt med-
lemskap i RSG för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har pågått 
under året och beräknas vara slutfört innan årsskiftet 2021/2022 då resultatet 
av utredningen presenteras i en rapport. 

Trender i omvärlden pekar i riktning mot större regioner både inom statliga 
myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organise-
ring av räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska grannländer. Föränd-
ringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kom-
munal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav 
och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns att 
tillgå talar för att inriktningen för RSG ska vara att bli ett större förbund ge-
nom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Den pågående utredningen gällande kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och 
Tjörn som beräknas slutföras innan årsskiftet behöver följas upp med en för-
djupad utredning avseende konsekvenser och ekonomiska förutsättningar 
kopplat till utökning av förbundet. Den fördjupade utredningen bör ske i sam-
arbete med tjänstepersoner och politiker i berörda kommuner och resultatet 
kommer att ligga till grund för framtagande av beslutsunderlag för att möjlig-
göra politiska beslut gällande RSG:s förbundsutveckling under 2022.  

Inom SBRF finns idag stora utmaningar inom området ledning och styrning vil-
ket medför att organisationen är i akut behov av stöttning från RSG. Ett sådant 
stöd kan ske genom avtalssamverkan enligt reglerna i 9 kap 37 § kommunalla-
gen. Förslaget är att vissa av SBRF:s uppgifter helt eller delvis ska utföras av 
RSG genom att RSG tillhandahåller vissa befattningar/funktioner och vid be-
hov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning. Arbetet med att ta fram 
förutsättningarna för avtalssamverkan behöver startas omgående för att 
kunna vara på plats under våren 2022. 
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Forts. FF § 20 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag fastställer förbundsfullmäktige att: 

a. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska verka för att bli 
ett större kommunalförbund  

b. Förbundsdirektören får i uppdrag att i samarbete med kom-
munerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn fortsätta utreda 
förutsättningarna för dessa att kunna bli medlemmar i Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg 

c. Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till av-
talssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen med Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund att träda i kraft under vå-
ren 2022. 

_____ 
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 Anmälningsärende 

Dnr 0001/21 FF § 21  

 Revisionsrapport 

Ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg har PwC genomfört en granskning i syfte att bedöma om För-
bundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete kring informations- 
och cybersäkerhet och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.  
 
Förbundsstyrelsen ska lämna svar på rapporten till förbundets förtroende-
valda revisorer i mars 2022. 

Beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporten. 
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Övriga frågor 

 FF § 22  

 Tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 

Kristina Bergman Alme (L) framför önskemål om att förbundsfullmäktiges 
sammanträden tidigareläggs till kl. 19 vid de tillfällen de är förlagda i anslut-
ning till Göteborgsregionens (GR) fullmäktigesammanträden.  

Beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar frågan. 
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