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         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
         Sammanträdesdatum 
   
                        2015-09-03 
Förbundsstyrelsen 
 
 
Tid och plats Torsdagen den 3 september 2015, kl 15.30 – 17.12, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. 
  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck (MP)  
 Theres Börjesson (M) 
 Per Ödman(M), vice ordf 
 Owe Willingskär (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (FP) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Kaisa Blank Nordmark (S) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
Övriga närvarande  
Ersättare - 
   
Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Carin Fhyr, kommunikationschef 
 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare 
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
   
Personalrepresentanter Per-Albin Halldin, Kommunal  
  
Justering  
Justeringsdag 2015-09-11 
  
Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)  
  
Justerade paragrafer §§ 45-51, 53-58 
  
Underskrifter  
Sekreterare ……………………………………………………..  

Sigrun Hreidarsdottir 
 
 

 

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

 
 

 

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

  
  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-09-11 på Göteborgs Stads  
anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, 
Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus. 
 
…………………………………….. 
Karin Sköldberg 
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Fs § 45  

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

 

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

 

 

 

 Fs § 46 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 
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 Fs § 47 Dnr A0392/15 

 

Expedieras till: 

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

 

Ekonomisk lägesrapport per maj 2015 för Räddningstjänsten Storgöteborg 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 30 juni 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex uppföljningsrapporter 
varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårs-
bokslut lämnas per mars och augusti och sista rapporten utgörs av årsre-
dovisning med förvaltningsberättelse.  

Förbundets förändrade organisation från årsskiftet har rent praktiskt  
inneburit budgetomfördelningar både mellan kostnadsställen men även 
mellan kostnadsslag och konton. Omfördelningarna är inte helt slutförda 
och bidrar delvis till att det uppstår avvikelser vid jämförelser mellan ut-
fall, budget och prognos. Det är viktigt att se till helheten i förbundets 
redovisning. 

Sammanlagt redovisas i årsprognosen för maj ett förväntat underskott 
som uppgår till 3,5 mkr, varav 2 mkr för uteblivna VMA-intäkter och  
1,5 mkr för uppbyggnaden av den nya myndighetsenheten för brand-
skyddskontroll. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Lägesrapporten per maj godkänns av förbundsstyrelsen och över-
sänds till medlemskommunerna. 

 

 
----------------  
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 Fs § 48 Dnr A0394/15 

 

Expedieras till: 

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

 

 

Debitering av underhållskostnader för VMA 2015 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2015. 

ÄRENDET 

Medlemskommunerna har historiskt fakturerats utöver medlemsavgiften 
för underhållet av larmutrustningen för ”Viktigt meddelande till allmän-
heten”, VMA.  Från 2016 ska förbundet enligt förbundsfullmäktiges beslut 
hantera den minskade intäkten på  
2,2 mkr, som motsvarar uppkomna kostnader i samband med underhål-
let, inom medlemsavgiften.  

Medlemskommunerna föreslår att debiteringen upphör redan innevaran-
de år. 

Kommunerna erhåller årligen ersättning med 1 100 kronor per VMA för 
drift och underhåll från MSB, enligt avtal med diarienummer SKL 12/6159 
respektive MSB 2012-5541. Denna ersättning föreslås istället tillfalla för-
bundet. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundets debitering av medlemskommunerna, enligt befintliga 
avtal, med sammanlagt 2,2 mkr avseende underhåll av kommu-
nernas anläggningar för ”Viktigt meddelande till allmänheten”, 
VMA, upphör från och med 2015. 

Förbundet fakturerar medlemskommunerna istället 1 100 kronor 
per VMA, från och med 2015, motsvarade den årliga ersättning 
kommunerna för närvarande erhåller från MSB. 

. 
 

----------------  
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 Fs § 49 Dnr A0281/15 

 

 Ansökan om att låta annan än ordinarie sotningsleverantör utföra sotning 

HANDLING  

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 juli 2015. 

ÄRENDET 

Räddningstjänsten Storgöteborg har mottagit en ansökan om att få låta 
annan än ordinarie sotningsleverantör GÖSAB utföra sotning i den egna 
fastigheten. Av ansökan framgår önskan om att låta Currie Svensson utfö-
ra sotningen. 

Enligt 3 kap 4 § LSO får kommunen medge att en fastighetsägare själv 
utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant 
medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brand-
skyddssynpunkt betryggande sätt.   

Räddningstjänsten Storgöteborg har kontrollerat att Currie Svensson har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet enligt de krav förbundet ställer på 
sina leverantörer. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att ge medgivande till fastighetsäga-
ren Agneta Colleen att använda Currie Svensson, 969730-1845, 
Alingsås Sotare HB att utföra sotning i fastigheten Nabben 1:32, 
Östadsvägen 201, Gråbo. Beslutet gäller fram till nästkommande 
brandskyddskontroll. Beslutet kommer därefter förlängas auto-
matiskt till kommande brandskyddskontroll om inte skäl för åter-
kallande finns. 

 
----------------  
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 Fs § 50 Dnr A0405/15 

 

Expedieras till: 

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

 

Sotningsfrister inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

HANDLING 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2015. 

ÄRENDET 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har tidigare fattat 
beslut om de föreskrifter som gäller för RSG:s verksamhet. I ett prejudice-
rande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 
prövar domstolen delegering av normgivningsmakt avseende föreskrifts-
rätt och slår fast att en sådan delegation inte kan ske från en kommun till 
ett kommunalförbund. Detta innebär att beslut avseende föreskrifter för 
verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en kommun i lag eller 
förordning, inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. Detta 
medför att RSG:s medlemskommuner måste fatta beslut om och föreskri-
va de sotningsfrister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att sam-
ma frister ska gälla för hela räddningstjänstförbundet är det viktigt att 
samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 
 
Ärendet 
RSG ansvarar enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, för sot-
ning, rengöring och brandskyddskontroll. Enligt 3 kap 1 § förordningen 
om skydd mot olyckor (2003:789) ska en kommun meddela föreskrifter 
om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Förordningen ger kommunerna 
möjlighet att lokalt bestämma fristerna.  

För att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s all-
männa råd (MSBFS 2014:6) finns det rekommendationer hur ofta sotning 
bör ske. Dessa är baserade på vilken årsmedeltemperatur man har för 
orten. Denna medeltemperatur står i förhållande till användningsgraden 
av eldstad (ex värmepanna) och det därpå följande underhållsbehovet. 
Detta underhållsbehov, sotningen eller rengöringen, är en brandförebyg-
gande åtgärd.  

Vid utarbetande av förslag till sotningsfrister för Räddningstjänstförbun-
dets sex medlemskommuner har RSG inte funnit någon anledning till att 
avvika från MSB:s allmänna råd utan följer rekommendationerna. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas  
kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta: 

Förslaget till sotningsfrister antas att gälla från och med 
den 1 januari 2016. 

 
----------------  
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 Fs § 51 Dnr A0406/15 

 

Expedieras till: 

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

 

Taxa för brandskyddskontroll 

HANDLING 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2015. 

ÄRENDET 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har till och med år 
2013 fattat beslut om de taxor som gäller i förbundets verksamhet. I ett 
prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 decem-
ber 2013 slår domstolen fast att beslut, när det gäller taxor i en verksam-
het som grundar sig på bemyndigande till en kommun i lag eller förord-
ning, inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. Detta har 
medfört att RSG:s medlemskommuner numer måste fatta beslut om de 
taxor som RSG ska tillämpa i sin verksamhet.  

För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstför-
bundet är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig 
fattar likalydande beslut. 

En översyn av taxan för brandskyddskontroll har gjorts inför att RSG från 
och med den 1 januari 2016 kommer utföra brandskyddskontroll i egen 
regi.  

Nu gällande brandskyddskontrolltaxa är av historiska skäl konstruerad så 
att priset man betalar för objekt i småhus blir olika beroende på vilken 
medlemskommun man bor i. Förändringarna i den nya taxan innebär att 
taxan blir enhetlig för hela RSG:s förbundsområde. Den nya taxan innebär 
inte en högre kostnad för det betalande kollektivet som helhet men en-
hetliggörandet av nivåerna innebär att kostanden för småhus blir högre i 
tre medlemskommuner och lägre i övriga tre.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att med ”fast landföbindelse” avses att färje-
trafik med allmänna kommunikationsmedel finns året runt. 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas  
kommunstyrelser och kommunfullmäktige besluta: 

1. Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas 
taxa för brandskyddskontroll i enlighet med tjänsteutlåtandets  
bilaga. 

2. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår  
justera taxan enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen ska det 
PKV som publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober månad året 
innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen ska göras med det 
index som gäller för det avgiftsår som justeringen avser.  

3. Taxan gäller för åren 2016 tom 2019 med den justering som sker 
enligt punkt 2. 
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 Fs § 52 Dnr A0381/15 

 

 

 

Yttrande över remiss avseende Handlingsprogram 2016-2019 för Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Se separat protokoll. 

 
----------------  
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 Fs § 53 Dnr A0418/15 

 

Expedieras till: 

Bohus  
Räddningstjänstförbund 

 

Yttrande över remiss avseende Handlingsprogram 2016-2019 för Bohus 
Räddningstjänstförbund 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2015. 

ÄRENDET 

Bohus Räddningstjänstförbund har i en remiss begärt in synpunkter om 
handlingsprogram för perioden 2016-2019 enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Planen är väl genomarbetad och beträffande den del som hand-
lar 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 Bohus Räddningstjänstförbund. 

 
----------------  
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 Anmälningsärenden: 

 

 

 Fs § 54 2015-006177 

 Anmälan av ordförandebeslut: Beslut om förbud med vite -  
Petterkattsgatan 6 

HANDLING 

Beslut om förbud med vite daterat 16 juli 2015. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Ordförandebeslutet antecknas till protokollet.  
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 Fs § 55  

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 
2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.   
Bilaga Fs § 55/15. 

HANDLING 

2015-08-24 Av förbundsdirektören, avdelningschefen för myndighets
 ärenden, avdelningschefen för Operativ ledning samt avdel
 ningschef för verksamhets- och chefsstöd fattade beslut. 

2015-08-13 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i  
 sotningsärenden. 

2015-08-13 Sotningsförelägganden. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

  

 
 
 
 
 
 Fs § 56  

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

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet 
vidtagna åtgärder daterad 25 augusti 2015.  
Bilaga Fs § 56/15. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Antecknas. 
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 Information: 

 

 

 Fs § 57  

 Aktuella frågor inom RSG 

 Marie Caldenby informerar om att tillsynsprocessen är under översyn och 
måste rättsäkras. 

 Lars Klevensparr informerar om vad gäller vindsbranden på Decemberga-
tan i Kortedala tittar RSG bl a på i vilken del vi har varit delaktiga vid 
byggprocessen. 

 Med anledning av branden i Eksjö trästad har RSG kontaktats av MSB om 
att vara delaktiga i utredning utifrån händelselopp samt ledningsmässigt. 
Detta med anledning av vår kunskap om trästaden Kungsbacka. 

 11 september träffas presidierna samt tjänstemän för Räddningstjänster-
na i VGR och GR för att diskutera samarbete i vissa räddningstjänstrelate-
rade frågor. 

 Styrelsen bjuds till After Work tillsammans med personalen 2 oktober 
alternativt 9 oktober. Anmälan görs till förbundssekreteraren. 

 Styrelsen bjuds in till seminarium med fokus på RIB/deltid och värn,”  
1 oktober kl 8.30-12.00 i Taktiksalen på Gårda.  

 Lars Klevensparr redogör för hur avtalet med SOS Alarm ser ut och vad 
det innebär för RSG. Avtalet med SOS Alarm går ut 31 december 2016.  

 Med anledning av de besparingsåtgärder och utmaningar RSG står inför 
kommer en styrgrupp att tillsättas som särskilt ska utreda vissa utpekade 
frågor som spetskompetenser, båtförmåga, rökdykningsfrågan, Heltid och 
RiB/värnverksamheten, Täckstyrka, Dagtid Gårda, stegbil och arbetstid. 
Styrelsen kommer att hållas välinformerad under arbetets gång. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

 Informationen antecknas.  

 

----------- 
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 Fs § 58  

 Övrigt 

Henrik Munck (MP) ställer fråga om det finns en begränsning utifrån brand-
skyddsregler, hur många människor som får bo i en lägenhet på 2-3 rok. 

Lars Klevensparr svarar att till nästa styrelsemöte ges möjlighet till  
redovisning samt frågestund kring brandskydd i boende. 

 

----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


