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Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Torsdagen den 19 april 2018, kl. 14.30 –, Ullevi konferens, Göteborg 

  

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande 
 Henrik Munck ( - ) 
 Theres Börjesson (M) 
 Sven-Ove Johansson (S) 
 Per Ödman (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Jan Trönsdal (M) 
 Lillemor Rånevik (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Gustaf Josefson (M) 
  
Närvarande ersättare Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
  
Övriga närvarande  
   

Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör   

 Anders Ekberg, räddningschef  

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare  

 Lena Simenius-Peters, ekonomichef  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Jeanette Karlström, kommunikationschef  
   
Personalrepresentanter -  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2018-04-19  
  
Justerare Ingrid Andreae och Per Ödman  
  
Justerade paragrafer §§ 25-26 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Sigrun Hreidarsdottir 

 
 

 

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

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Per Ödman 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-04-19 
 
Datum för anslags uppsättande 2018-04-19   Datum för anslags nedtagande 2018-05-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 25 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

----------- 
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 Fs § 26 Dnr 0625/17 
 

Expedieras till: 

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

 

Revidering av förbundsordning 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2018. 

ÄRENDET 

Under hösten 2017 beslutade kommunstyrelserna i respektive medlems-
kommun att ställa sig bakom ny beräkningsmodell för medlemsavgiftens 
konstruktion till kommunalförbundet med infasning under åren 2019–2021. 
Detta föranleder en revidering av förbundsordningen och reglementet för 
förbundsstyrelsen.  

2018 trädde en ny kommunallag i kraft vilket också påverkar förbundsord-
ningen och förbundsstyrelsens reglemente. Förbundsordningen och regle-
mentet har harmoniserats med gällande kommunallag vad gäller struktur 
och förändringen gällande digital an-slagstavla.  

I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen 2013 (HFD 
3835–12) slår domstolen fast att reglerna i 8 kap. regeringsformen inte möj-
liggör delegering av föreskriftsrätt till kommunalförbund. En kommun kan 
inte utan grundlagsstöd överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap. regeringsfor-
men till ett annat organ. Det innebär att medlemskommunerna måste fatta 
beslut om föreskrifter som exempelvis taxor som RSG ska tillämpa i sin 
verksamhet.  

En ny paragraf har införts avseende inträde av ny medlem. Uppsägning och 
utträde samt likvidation och upplösning har delats i två paragrafer i förhål-
lande till i gällande förbundsordning. Förändringen för likvidation och upp-
lösning utgår i förslaget från reglerna i lagen om ekonomiska föreningar 
(1987:667) istället för att detta regleras i förbundsordningen.  

Förbundsordningen och förbundsstyrelsens reglemente har ändrats utifrån 
ovanstående.  

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas  
kommunfullmäktige att fastställa förbundsordning enligt  
föreliggande förslag att gälla från och med 1 december 2018. 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas  
kommunfullmäktige att fastställa reglemente för förbundsstyrel-
sen enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 december 

2018. 

Beslutet justeras omedelbart. 
 

 ----------- 
  


