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§ 399
Dnr 2019-00787
Finansiering av höjd avgift 2020 till Räddningstjänsten Storgöteborg
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avsätter 1,9 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda händelser 2020 för att finansiera höjd medlemsavgift till
Räddningstjänsten Storgöteborg 2020. Behovet inarbetas i kommunbudget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den höjda medlemsavgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) utgår ifrån
kommunstyrelsens beslut från 22 augusti 2017. Medlemsavgiften till RSG uppgår till
55,4 miljoner kronor under 2019 och 58,1 miljoner kronor under 2020 vilket
motsvarar en ökning på 4,9 procent. Denna ökning ger en kostnadsökning på 1,9
miljoner kronor mer än den indexökning som tilldelats i kommunfullmäktiges
ramtilldelning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-31
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret ekonomi
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§ 184
Ny beräkningsmodell för medlemsavgift inom
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
KS/2017:357 1.2.1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny beräkningsmodell för
medlemsavgift med infasning 2019-2021.
Kommunstyrelsen uppdrar till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg att
utarbeta förslag till ny förbundsordning för dels till följd av ny beräkningsmodell
för medlemsavgiften, dels med anledning av att dokumentet är i behov av
översyn och modernisering.
Sammanfattning
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg efterfrågar en
ny, transparent och enkel modell för finansieringen av förbundet. Den nuvarande
medlemsavgiften för respektive kommun bygger på beslut om avgiftens storlek
vid tillfället då kommunen anslöts till förbundet. Det medför att medlemsavgiften
per invånare varierar mellan kommunerna.
En ny modell är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker och
tjänstepersoner från respektive kommun samt från förbundet. Modellen bygger
på folkmängd, landareal samt en extra grundavgift för Göteborgs Stad.
Förändringen sedan föregående förslag är att den förändrade fördelningen fasas
in med start under 2019 med full implementering 2021. Med föreslagen modell
där beräkningarna utgår från 16 500 kronor/kvadratkilometer landareal, 442
kronor/invånare samt en grundavgift för Göteborgs Stad på 75 miljoner kronor
kommer Kungsbacka kommuns andel öka med 0,7 procentenheter vilket
motsvarar drygt 3 miljoner kronor vid full implementering av modellen.
På grund av att medlemskommunernas bidragsandelar förändras med den nya
modellen föreslås förbundet ombesörja en omskrivning av förbundsordningen.
Kungsbacka kommuns andel förändras ifrån nuvarande 9,05 % till 9,78 % med
den nya fördelningsmodellen
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-08-15, § 263
Tjänsteskrivelse, 2017-06-27
Räddningstjänsten Storgöteborg, Beslut, § 45, Förtydligande av ny
beräkningsmodell för medlemsavgift, 2017-05-30
Räddningstjänsten Storgöteborg, Tjänsteskrivelse Förtydligande av ny
beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i
Storgöteborg, 2017-05-22
Räddningstjänsten Storgöteborg, Missiv - Förtydligande av ny beräkningsmodell
för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg, 2017-06-14
Yrkanden
Hans Forsberg (M) yrkar på följande redaktionella ändring av arbetsutskottets
förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny beräkningsmodell för
medlemsavgift med infasning 2019-2021.
Kommunstyrelsen uppdrar till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg att
utarbeta förslag till ny förbundsordning för dels till följd av ny beräkningsmodell
för medlemsavgiften, dels med anledning av att dokumentet är i behov av
översyn och modernisering.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag med eget yrkande om en redaktionell ändring, och
att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Storgöteborg
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