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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-06-04 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 – 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP)  
 Theres Börjesson (M) 
 Per Ödman(M), vice ordf 
 Owe Willingskär (M) 
 Jan Trönsdal (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (FP) 
 Ingemar Johansson (C) 
  
Övriga närvarande  
Ersättare Ann Karlsson (V) 
 Eva Borg (S) 
 Kaisa Blank Nordmark (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör  
 Anders Ekberg, räddningschef  
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
 Ola Folkesson, brandingenjör  
 Henrik Nörholt förbundsstrateg  
 Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare  
 Annika Pettersson, enhetschef § 34 – del av § 43 
   
  
Justering  
Justeringsdag 2015-06-04 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 34- 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Ingrid Andreae 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  
Per Ödman 
 

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-06-05 på Göteborgs Stads  
anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, 
Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 34  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

--------------- 

 

 

 

 Fs § 35 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 36 Dnr A0083/15 

  

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

TIDIGARE BEHANDLING 

Bordlagt den 28 april 2015, § 22. 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2015. 

ÄRENDET 

Förbundets uppdrag 
Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsord-
ningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget 
omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand. 
Förbundets handlingsprogram revideras varje mandatperiod men har 
förlängts att gälla 2011-2015. 
 
Medlemsavgifter 
Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2016 års nivå motsvarar 2 %, 
vilket beslutades på medlemssamrådet den 19 mars 2015. Från 2016 ska 
också underhåll av kommunernas larmutrustning för Viktigt Meddelande 
till Allmänheten (VMA) inkluderas i medlemsavgifterna utan budgettill-
skott.  
 
Budget och uppföljning  
Förbundet upprättar budget för år 2016 samt plan för 2017 och 2018. 
Förbundet upprättar också verksamhetsplan, internkontrollplan samt 
följer upp ekonomi och verksamhet enligt en fastställd styrmodell. 
 
Taxor  
Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för 
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarli-
ga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).  
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FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget för 2016 och plan 
2017-2018.  

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i 2016 års  
budget.  

Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2016 och plan 
2017-2018 till förbundsfullmäktige för fastställande. 

 
 

 
----------------  
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 Fs § 37 Dnr A0249/15 

Expedieras till: 

Norra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 

 

Yttrande över remiss avseende Handlingsprogram 2015-2018 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2015. 

ÄRENDET 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i en remiss begärt in syn-
punkter om handlingsprogram för perioden 2015-2018 enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Planen är väl genomarbetad och beträffande den del 
som handlar om brandförebyggande åtgärder och insatser till följd av 
brand har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg inget att erinra. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget 
till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

 

 
----------------  
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 Fs § 38 Dnr A0327/14 

  

Förslag till Handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg  
2016-2019 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2015. 

ÄRENDET 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska ha 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt för  
kommunal räddningstjänst. 

Göteborgs, Mölndals, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommuner 
har uppdragit åt Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvara för räddnings-
tjänst samt förebyggande skydd mot brand enligt samma lag. 

Handlingsprogrammet beskriver denna verksamhet, fastställer mål kopplade 
till verksamheten samt drar upp riktlinjer för de kommande fyra åren i enlig-
het med denna lag. 

Innan förbundsfullmäktige fastställer handlingsprogrammet ska samråd ske 
med kommuner, andra myndigheter, och eventuellt andra organisationer 
som är berörda.  

Arbetet med att kartlägga gränserna mellan kommunalt och statligt vatten 
vid hamnar är under revidering. Samråd sker direkt med berörda statliga 
myndigheter parallellt med denna remiss. Redovisningen av gränsdragningen 
tillförs därefter till handlingsprogrammet. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att översända förslaget till  
Handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg 2016-2019 på 
remiss till medlemskommunerna samt olika samverkans-
organisationer. 

 

 
----------------  
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 Fs § 39  

 Uppdrag till förbundsdirektören att utforma en mer jämställd arbetsplats 

ÄRENDET 

Ingrid Andreae (S) informerar om att förbundsstyrelsens presidium  
kommer att ta fram förslag till uppdrag till förbundsdirektören om att 
utforma en mer jämställd arbetsplats. Förslaget kommer att översändas 
till styrelsen för synpunkter. Beslut fattas på förbundsstyrelsens  
sammanträde den 3 september. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Antecknas. 

 
----------------  
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 Fs § 40  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 40/15. 

HANDLING 

2015-05-27 Av chefen för insatsavdelningen fattade beslut. 

2015-05-13 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2015-05-13 Sotningsförelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

  

 
 
 
 
 
 Fs § 41  

 Redovisning av inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde 
vidtagna åtgärder – allmänna handlingar 

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 25 maj 2015.  
Bilaga Fs § 41/15. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Fs § 42 2011-011917 

 Anmälan av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 24 april 2015 

HANDLING 

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2014-04-24 gällande Attendo Sverige 
AB:s överklagande av Kammarrättens dom den 2 april 2014 gällande föreläg-
gande att vidta åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor avseende Bro-
gården i Mölndals kommun. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information: 

 

 

 Fs § 43  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Brandmännens riksförbund har varslat om konflikt 15 juni. Annika  
Pettersson informerar om hur RSG arbetar med frågan. 

 Henrik Nörholt lämnar information om aktuell status i arbetet med att ta 
fram ny utbildnings- och övningsplats. 

 Lars Klevensparr och Anders Ekberg informerar om att diskussioner förs 
på tjänstemannanivå med räddningstjänsterna inom GR samt i Västra Gö-
taland i olika samarbetsfrågor. Ingrid Andreae informerar om att även  
politikerna kommer att träffas. 

 RSG har tillskrivit SOS Alarm med anledning av störningar i 112 trafiken.  

 RSG flaggar med regnbågsflaggan på samtliga arbetsplatser med anled-
ningen av West Pride. 

 Inrikesminister Anders Ygeman besöker RSG 8 juni. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 44 Dnr A0563/13 

 Information om ny medlemsavgift 

Per Ödman (M) informerar om möte med Partille kommun samt Lerums 
kommun om förslag ny medlemsavgift.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


