SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31

Förbundsstyrelsen
Tid och plats

Torsdagen den 31 maj 2018, kl. 15.30 –, Gårda Brandstation, Göteborg

Beslutande

Ingrid Andreae (S), ordförande
Henrik Munck ( - )
Theres Börjesson (M)
Gustaf Josefsson (M)
Sven-Ove Johansson (S)
Per Ödman (M), vice ordförande
Owe Willingskär (M)

Tjänstgörande ersättare

Ingemar Johansson (C) ersättare för Jan Trönsdal (M)
Eva Borg (S) ersättare för Lillemor Rånevik (S)

Närvarande ersättare

Kristina Bergman-Alme (L)
Lena Fredriksson (S)
Kajsa Blank Nordmark (S)

Tjänstepersoner

Lars Klevensparr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef
Lena Magnusson, förbundssekreterare
Lena Simenius-Peters, ekonomichef
Marie Caldenby, förbundsjurist
Eva-Marie Wiik, verksamhetsplanerare

Personalrepresentanter

-

Justering
Justeringsdag

2018-05-31

Justerare

Ingrid Andreae och Per Ödman

Justerade paragrafer

§§ 39–40

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………..
Lena Magnusson

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………….

Per Ödman

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.
Organ:
Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-05-31

Datum för anslags uppsättande

2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Förbundsstaben, Gårda brandstation

……………………………………..
Lena Magnusson

Datum för anslags nedtagande 2018-06-25
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Förbundsstyrelsen
Fs § 39
Val av justerare
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

_____
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Förbundsstyrelsen
Fs § 40

Dnr 0587/16

Fortsatt process kring Färjenäs
HANDLING
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2018.
ÄRENDET
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har tidigare fattat beslut om att
inleda en försäljningsprocess avseende Färjenäs men beslutade i
§ 93/2017 att upphäva beslutet om att inleda en försäljningsprocess av
fastigheten Färjestaden 20:5. Förbundsstyrelsen uppdrog i samma paragraf åt förbundsdirektören att redovisa en utredning inför fortsatt handläggning av ärendet.
RSG har under flera år eftersökt en ny placering för förbundets utbildning- och övningsverksamhet, idag till största delen placerad vid Färjenäs och Karholmen. Möjligheten till utbildning och övning är en strategiskt viktig fråga för RSG särskilt nu när det sker omfattande bygg- och
infrastrukturprojekt inom RSG:s geografiska område.
RSG anser att en sammanvägd bedömning av alla förhållanden gällande
ny utbildnings- och övningsanläggning samt de försvårande omständigheter som gäller Färjenäs och skadeslöshetsåtagandet gör att det bästa
för RSG är att utvidga befintlig verksamhet och använda ytterligare yta
inom fastigheten Färjenäs för övningsändamål.
FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT
•

•

Styrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att hitta en förhandlingslösning med Stena Oil AB innebärande att Stena Oil AB flyttar från
Färjenäs.
Styrelsen noterar att uppgörelsen kan innebära såväl ekonomisk ersättning som eftergifter av skyldigheter enligt hyresavtalet och även
överenskommelse om tidpunkt för avflyttning.
Beslutet justeras omedelbart.

_____

