
     
   
          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
             Förbundsfullmäktige          2022-11-29 
 

Tid och plats Tisdagen den 29 november kl. 18.00-18.20, Gårda brandstation 
Beslutande    
Ledamöter Göteborg Hampus Magnusson (M) 

Urban Junevik (V) 
Ingrid Andreae (S) 
Helena Norin (MP) 
Camilla Widman (S) 
Kristina Bergman Alme (L) 
Lillemor Williamsson (D) 
Krista Femrell (SD) 

 

 Mölndal Margareta Krakowski (L) ordf. 
Sven-Ove Johansson (S) 

 

 Kungsbacka Lisa Andersson (M) 
Eva Borg (S) 

 

 Härryda -  
 Partille Bengt Odeholm (S)  
 Lerum -  
    
Tjänstgörande ersättare  Göteborg 

 
 
Härryda 
Partille 
Lerum 

Anna Karin Hammarstrand (D) ersättare för Karin Lindberg (D) 
Åsa Hartzell (M) ersättare för Anneli Rhedin (M)  
Anders Moberg (S) ersättare för Masoud Vatankah (FI) 
Mats Werner (S) ersättare för Kristin Arplöw (S) 
Per Carlsson (L) ersättare för Marith Hesse (M) 
Eva Andersson (C) ersättare för Jeanette Andersson (M) 

 

Övriga närvarande    
Ersättare: Göteborg 

 
 
Partille 

Bo Anderssen (L) 
Thomas Lingefjärd (D) 
Agneta Kjaerbeck (SD) 
Marie Raask (S) 

 

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

Marie Karlsson ekonomichef, Sigrun Hreidarsdottir kanslichef 
Justering    
Plats och tid Gårda brandstation, 2022-11-29 
Justerade paragrafer  §§ 15-25  
    
Underskrifter    
Sekreterare ……………………………………………… 
 Karin Sköldberg 
  
 
Ordförande 

 
……………………………………………….. 

 Margareta Krakowski (L) 
   
  
Justerare ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Kristina Bergman Alme (L)  Eva Borg (S) 
  
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-11-29 
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-30  Datum för anslags nedtagande: 2022-12-22 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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 FF § 15 

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Kristina Bergman Alme (L) och Eva Borg (S) 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 29 november.  
_____ 
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Dnr 0564/18 FF § 16 

 Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Anders 
Moberg (S) till ersättare i stället för Camilla Widman (S) 

Förbundsfullmäktiges beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar anmälan.  
_____ 
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Dnr 2022/538 FF § 17 

Expedieras till: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 med uppföljning av ekonomi, 
personal och verksamhet för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 13 oktober 2022 § 78 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2022 

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med 
kommunallagen, delårsbokslut per den 31 augusti.  

Resultatet uppgår till 10,0 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på -6,3 mkr.  
I utfallet per augusti ingår enligt regelverket en justering av 
semesterskulden, vilket i det här fallet förbättrar resultatet med 7,3 mkr. I 
prognosen inkluderas ingen justering för semesterskulden utan den 
slutgiltiga regleringen kommer att ske i årsbokslutet och förväntas inte ge 
något överskott.  

I början av året påverkades verksamheten fortfarande av pandemin, inte 
minst genom ett intäktstapp för utbildningsverksamheten, men även 
bemanningssituationen blev kostsam att hantera på grund av ett högt 
övertidsuttag. Även under sommarperioden har övertidsuttaget varit högt. 
Vidare har RSG i år väsentligt lägre hyresintäkter (-5,7 mkr). RSG saknar 
också en intäkt på 3,8 mkr från medlemskommunerna avseende statliga 
medel för arbetet med att säkerställa ett robust operativt ledningssystem. 
Till förklaringsposterna för det förväntade budgetunderskottet hör bland 
annat även kostnader på -2,0 mkr för kontinuitets- och 
beredskapsplanering. 

Entreprenad- och konsultkostnader omfattar bland annat kostnader för 
inhyrd personal i samband med vakanser och uppskjutna rekryteringar, 
vilket motsvaras av en del besparingar i personalkostnader. Vidare ingår 
kostnader för utredningar, utvärderingar och annat expertstöd. För året 
prognostiseras ett underskott på -7,6 mkr. 

Personalkostnaderna redovisas med ett överskott för perioden (inklusive 
justering för semesterskuld, 7,3 mkr, per sista augusti). För året som helhet 
prognostiseras ett överskott på 9,5 mkr. Ett antal vakanser, 
föräldraledigheter, tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar och uppskjutna 
rekryteringar genererar tillsammans ett större överskott.  
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Forts. 17 § 

RSG har haft ökade kostnader för att säkra bemanningen, dels i början av 
året med anledning av pandemin, dels under semesterperioden.  

Övriga verksamhetskostnader består av övriga personalkostnader, lokaler, 
materiel och tjänster. Här ingår vissa pandemirelaterade kostnader för 
inköp av antigentester och även ca 2,0 mkr för inköp avseende 
kontinuitets- och beredskapsplanering. För perioden redovisas ett 
underskott på -3,5 mkr och det prognostiserade underskottet för helåret 
beräknas uppgå till -8,6 mkr.  
 
Prisökningar exempelvis för drivmedel (40 % högre jämfört med 
motsvarande period föregående år) bidrar till underskottet. Vidare har 
företagshälsovården upphandlats tidigare i år och det nya avtalet blev ca 
0,7 mkr dyrare än budgeterat. Även IT-licenser har av olika orsaker både 
tillkommit och blivit dyrare. 

Avskrivningar enligt plan följer ungefär budget och ser ut att göra så även 
för helåret. I simuleringar för framtiden ökar dock avskrivningskostnaderna, 
som en konsekvens av högre priser, och dyrare investeringar främst inom 
teknik och IT. 
 
Måluppfyllelse 
För 2022 budgeteras ett resultat på -1,4 miljoner kronor med hänvisning till 
beviljade kostnader enligt tidigare års beslut om budget. Det finansiella 
målet som utgörs av ett nollresultat för året, kommer inte att nås då 
prognosen per augusti pekar mot ett budgetunderskott på -6,3 mkr för 
helåret.  

Årets prognostiserade underskott, -6,3 mkr, ska ses med hänsyn till i första 
hand tre större poster, varav det första är årets underfinansierade budget 
på -1,4 mkr. Vidare beaktas de statliga medel som RSG beviljats av 
förbundsfullmäktige men ännu ej erhållit av medlemskommunerna, totalt 
ca -3,8 mkr, baserat på statens tilldelning (4,50 kr per invånare) till 
kommunerna, med avsikten att säkerställa ett robust operativt 
ledningssystem inom räddningstjänsten. Till sist har RSG hittills haft 
kostnader på ca -2,0 mkr för kontinuitets- och beredskapsplanering, vilket 
förväntas finansieras retroaktivt med statliga medel. Totalt uppgår dessa 
poster till 7,2 mkr. 

Inom målstyrningens samtliga perspektiv pågår ett aktivt arbete inom mål 
och aktiviteter. Samtliga effektmål är delvis uppfyllda, varav fyra är 
uppfyllda i hög grad och trenden är ökande.  

 



     
     
         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
 
              Förbundsfullmäktige          2022-11-29 

 
Justerare 
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts 17 § 

Pandemin har påverkat förvaltningen genom att vissa aktiviteter fick skjutas 
upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och att 
förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom tidsramar. 

Beaktat detta och att målen är långsiktiga är det förbundets uppfattning att 
även under rådande omständigheter med pandemin, används 
medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel på ett effektivt sätt och 
att RSG därmed fortsatt uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.  

 

Beslut 
Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer delårsbokslut per den 31 augusti med 
uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.  
 

____ 
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Dnr 2022/619 FF § 18  

 Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 10 november 2022 § 92 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022 
 
Ärendet 

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun eller ett kommunalförbund. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige 
och styrelsen enligt lag eller annan författning. 

Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 
2023 utökas med tre kommuner; Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet behöver 
förbundsfullmäktiges nuvarande arbetsordning revideras. Revideringen 
innebär i huvudsak redaktionella och strukturella ändringar. De förändringar 
som gjorts i sak är främst antal ledamöter och ersättare samt förtydligande av 
presidiets arbetsuppgifter. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige antar arbetsordning för förbundsfullmäktige för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
_____ 
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Dnr 2022/617 FF § 19  

 Förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 10 november 2022 § 91 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022 
 
Ärendet 

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun eller ett kommunalförbund. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige 
och styrelsen enligt lag eller annan författning. 

Genom reglemente uppdrar förbundsfullmäktige åt förbundsstyrelsen att 
ansvara för delar av verksamheten och reglerar arbetsformerna för styrelsen.  

Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 
2023 utökas med tre kommuner; Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet behöver 
förbundsstyrelsens nuvarande reglemente revideras. I samband med 
revideringen har en översyn av reglementet i sin helhet genomförts. 
Revideringen innebär i huvudsak redaktionella och strukturella ändringar. De 
förändringar som gjorts i sak är främst följande: 

1. Tillägg av förbundsstyrelsens övergripande arbetsuppgifter. 
2. Ledamöternas och ersättarnas personliga ansvar för återkoppling till 

hemkommun.  
3. Förbundsstyrelsens sammansättning.  
4. Förbundsfullmäktiges delegation av revidering av förbundsstyrelsens 

riktlinje. 
5. Presidiets arbetsuppgifter. 

I framtagandet av förslaget har kommunallagen och SKR:s skrivelse 
Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar 
daterad mars 2019 tagits i beaktan.  

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige antar reglemente för förbundsstyrelsen för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
_____ 
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Dnr 2022/637 FF § 20  

 Förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 10 november 2022 § 93 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022 
 
Ärendet 

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

Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 
2023 utökas med tre kommuner; Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund behöver 
revisionens nuvarande reglemente revideras. Revideringen innebär att antalet 
revisorer utökas med ytterligare tre revisorer, dvs en revisor från respektive 
medlemskommun.  

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige antar revisionsreglemente för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från 1 januari 2023 och till 
dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut. 
_____ 
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Dnr 2022/603 FF § 21  

 Förslag till arvoden för förtroendevalda i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Storgöteborg 2023-2026 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 10 november 2022 § 90 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022 
 
Ärendet 

Enligt förbundsordningen beslutar förbundsfullmäktige om ersättning till 
förtroendevalda inom förbundet. Vid överläggningar mellan 
medlemskommunerna den 11 december 2006 beslutades att samma principer 
för ersättningar ska gälla, för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och 
revisorer, som gällde för det gamla räddningstjänstförbundet. Principerna 
grundar sig på Göteborgs Stads politikerarvoden. Föreliggande underlag med 
förslag till arvoden för RSG avseende perioden 2023-2026 följer alltså den 
nivån på arvoden som Göteborgs Stad fastställt. 

Fasta arvoden utgår till presidierna i förbundsstyrelsen och 
förbundsfullmäktige samt till förbundets förtroendevalda revisorer. Redovisas 
nedan i procent av grundarvode. 

Förbundsfullmäktige 

Förbundsfullmäktiges ordförande, 1% 
Förbundsfullmäktiges 1:e vice ordförande, 0,5%  
Förbundsfullmäktiges 2:e vice ordförande, 0,5%  

Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsens ordförande, 18%  
Förbundsstyrelsens 1:e vice ordförande, 9 %  
Förbundsstyrelsens 2:e vice ordförande, 9%  

Årsarvode för Revisorer 

Revisorernas ordförande, 1,5%  
Revisorernas vice ordförande, 1,25%  
Ordinarie revisor, 1%  
 

För återstående år under mandatperioden, 2024-2026, uppräknas 
grundarvodet årligen med ett belopp motsvarande föregående års 
genomsnittliga löneökning i Göteborgs Stad, vilket innebär motsvarande årlig 
uppräkning av arvodena inom RSG. 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning 
inom förbundet, har rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för 
förbundets anställda i allmänhet.  
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Forts. § 21 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer arvoden för förtroendevalda i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg 2023-2026. 
 
Grundarvodet för RSG sätts till samma belopp som Göteborgs Stad fastställer. 

 
_____ 
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Dnr 2022/618 FF § 22  

 

Expedieras till: 

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

 

Förslag till sammanträdestider för förbundsfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens beslut den 10 november 2022 § 89 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2022 
 
Ärendet 

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för 
förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige år 2023. 

Beslut 

Enligt förbundsstyrelsens förslag: 

Förbundsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 
förbundsfullmäktige: 

3 januari, 28 mars, 20 juni samt 5 december. 
 
_____ 
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Dnr 2018/564 FF § 23  

 

 

Förslag att förlänga mandatperioden för förbundsstyrelsen 2019-2022 att 
gälla till och med den 3 januari 2023 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktiges presidiums förslag att förlänga mandatperioden för 
förbundsstyrelsen 2019-2022 att gälla till och med den 3 januari 2023 samt att 
utse Anders Hyllander (M) till ordförande för samma tid, daterat den 18 
november 2022. 
 
Ärendet 

Medlemskommunerna väljer ledamöter till förbundsfullmäktige för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för mandatperioden 2023-2026. 
Eftersom nyvalda förbundsfullmäktige ej har mandat att väja ny styrelse 
förrän 2023, föreslås förbundsfullmäktige förlänga nuvarande 
förbundsstyrelses mandat tills ny förbundsstyrelse är vald, dock längst till och 
med den 3 januari 2023. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg utökas med tre 
medlemskommuner från och med den 1 januari 2023. Nyvalda 
förbundsfullmäktige träder in samtidigt som den nya organisationen och kan 
därför välja ny förbundsstyrelse först efter årsskiftet 2023. 

Beslut 

Enligt föreliggande förslag: 

Förbundsfullmäktige förlänger mandatperioden för förbundsstyrelsen 
2019-2022 att gälla till och med den 3 januari 2023. 
 
Förbundsfullmäktige utser nuvarande ordförande Anders Hyllander (M) till 
ordförande för förbundsstyrelsen till och med den 3 januari 2023. 
_____ 
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 Anmälningsärende 

Dnr 0002/22 FF § 25  

 Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom 
Räddningstjänsten Storgöteborg genomfört en granskning av arbetet med 
kompetensförsörjning. 

Granskningens syfte har varit att granska i vilken utsträckning 
förbundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med 
kompetensförsörjning. 
 

Beslut 

Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporten. 
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