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D § 52

Budget- och verksamhetsuppföljning med prognos april månad
2021
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Budget
107 019 tkr (kommunbidraget)
7 739 tkr (Summa intäkter)
114 758 tkr (Summa kostnader)
Ackumulerat resultat t.o.m. april
1 120 tkr (-120 tkr retroaktiv lön fr.o.m. 210401 – betalas ut i maj)
Prognos året
Efter genomförd analys och prognosjustering av RÖS budget t.o.m. april månad
ser vi ett antal inkomst- och utgiftsposter som inte kommer att följa budgeterade
nivåer under året. Vissa justeringar och omfördelningar/prioriteringar har därför
gjorts i prognosarbetet där målsättningen fortsatt är att nå en budget i balans vid
årets slut.
Slutlig prognos efter april månad pekar på ett underskott med -127 Tkr, vilket i
huvudsak härrör från de ökade kostnader RÖS har kopplade till förändrade krav
gällande medicinska kontroller. Bedömningen är att det saknas ca. 400 Tkr för
verksamhetsgrupp 3812 – Personalkostnader, verksamhet 38127 – Företagshälsovård m.m. Bedömningen är dock att vi genom gjorda omfördelningar kan hämta
hem den större delen av de 400 Tkr, vilket medför att prognosen vid detta tillfälle
landar på -127 Tkr.
Värdepappersförändring t.om. april
1 967 tkr
Balanskravsresutat t.o.m. april
1 120 tkr
Justerandes signatur
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Kommentarer:
Intäkter
Våra intäkter visar på totalen ett överskott med 265 tkr. Dessa härrör i huvudsak
från två intäktsposter som ej budgeterats för 2021 och som härrör från effekter av
pandemin. Dels är det kompensationsstöd för onormalt höga sjuklönekostnader
(51 tkr) samt även statlig ersättning för kostnader kopplade till vårt sjukvårdsuppdrag – IVPA (161 Tkr) Vi har också fortsätt mindre intäkter på extern utbildning/information pga. pandemiläget (-93 tkr). Det kompenseras vid detta uppföljningstillfälle av högre intäkter än budgeterat för automatiska brandlarm.
Personalkostnader
Även personalkostnaderna visar ett ackumulerat överskott med 705 tkr och i detta
ingår de 120 tkr skuld från 1 april gällande lönekostnader efter genomförd löneöversyn, vilka betalas ut vid maj månads löneutbetalning. Det reella ackumulerade
överskottet gällande personalkostnader är därför 585 tkr. Detta är sedan tidigare
bedömt för lite i förhållande till de ökade personalkostnader vi vet uppstår under
huvudsemesterperioden. Vi har dock valt att inte prognostisera ett underskott av
personalkostnader vid denna prognos, utan vill se utfallet av sommaren 2021
först.
Driftkostnader
Driftskostnaderna visar ett ackumulerat överskott på 149 tkr t.o.m. april. Vi ser att
de kostnader vi förutsett bli dyrare också blir det, t.ex. fordonskostnader (både reparationskostnader och drivmedel). Vi vet också att vi får ökade kostnader under
detta år till följd av de uppgraderingar vi behöver göra i vår RC. Prognosen vid
detta tillfälle har inte tagit med dessa kostnadsökningar, då vi avvaktar resultat av
upphandling för fastighetsåtgärder m.m.
Övrigt
Löneöversynsprocessen 2021 är avslutad. 2.13% av budgetutrymmet har använts
för den generella löneöversynsprocessen och därtill har särskilda satsningar genomförts, vilket medför att totalt använt budgetutrymme för löneöversyn 2021
hamnade på ca 2,96%.
Värdepappersutvecklingen har fortsatt positivt och visar vid denna månadsuppföljning ett positivt utfall på nästan 2 mkr.
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Insatser under april månad 2021
Antalet larm ligger till antalet på samma nivå som mars månad.
April 2021

Skövde Tibro

Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Utsläpp farligt
ämne
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Summa

Hjo

Marie- Törestad
boda

Hova

Gulls- Totalt
pång
RÖS

7
7
2
4
2

1
1
1
-

3
-

1
-

4
1
2
3
1

1
3
2
2
-

3
1
-

1
2
1
-

16
18
7
12
3

4
17
6
49

3
1
7

1
1
5

3
2
1
7

4
9
5
29

1
2
2
13

4

1
1
1
7

17
33
15
121

Bliks- Storön/
torp Brommö

April 2021

Karlsborg

K- Marie- Mofors stad holm
D

Skövde Tim- Först.rvn. Unde- Volvo
D
mers - Borgunda näs
dala

Brand i byggnad
Brand i terräng

-

-

-

2

1

4

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

2

-

1

-

Övrig brand

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Trafikolycka

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

Hjärtstopp

1

-

-

-

-3

-

-

-

-

-

Automatlarm

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

Övrigt

-

1

-

-

-

Inkallade till station
Summa:

-

-

-

6

-

6

-

-

-

-

2

-

-

9

8

12

4

-

1

4

Automatlarm
Antalet automatlarm har minskat med 15 larm från föregående månad.
Trafikolyckor
En trafikolycka inträffade på väg 49 vid Tibro. Två personbilar var inblandade i
olyckan, där ett av fordonen fick klippas så personen kunde tas ut. Insatta i händelsen var räddningschef i beredskap samt Skövde deltid som var på väg till täckpunkt då Tibrostyrkan var insatta i en markbrand utanför Karlsborg.
V.26
4
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2

V. 200
1

V. 201
1

V. 202
1
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Brand i byggnad
En ladugård brann ner till grunden utanför Värsås, branden spreds till en närliggande byggnad, den byggnaden skadades delvis. Styrkor från Skövde hel- och
deltid, Tibro, insatsledare, samt tankbil från Hjo var insatta i händelsen. Utanför
Töreboda brann en större förrådsbyggnad ner till grunden. Byggnaden var övertänd vid styrkans framkomst. Där var även insatsledare samt tankbil från Mariestad på plats.
På Cementa i Skövde utbröt en brand i en större källarlokal. En värmepanna samt
en del elledningar blev förstörda i branden. Styrkor på plats var Skövde hel- och
deltid, Mariestad samt insatsledare och räddningschef i beredskap. I Tubberud utanför Hova brann en ladugård (ej i bruk) ner till grunden. Styrkor från Hova och
Gullspång samt insatsledare deltog i den händelsen.
Övrigt
Markbränderna har ökat betydligt under april månad. De flesta kommuner i vårt
förbund har varit drabbade. Utanför Undenäs brann en yta på ca 4000 kvm. I den
händelsen arbetade insatsledare samt styrkor från Karlsborg, Undenäs och Tibro.
Vid Månsaruds golfbana utanför Töreboda inträffade en annan markbrand, där var
styrkor från Töreboda och Mariestad samt insatsledare insatta.
Utbildning
Under april månad har SMO- gruppens stora sysselsättning varit instruktörstjänst
på fältet. Hasslumsdagar för hel- och deltid har genomförts. Vecka 15 startade vårens introduktionsutbildning vilken är en kombination av introduktbildning och
GRIB1. Deltagare i utbildningen har kommit från fler räddningstjänstorganisationer är från RÖS.
Utöver det så har de även genomfört några dagar med virtuell befälsträning.

Handlingar: Budgetuppföljning april månad 2021.
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D § 53

Anmälningsärende ansvarsfrihet och årsbokslut för 2020
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat att godkänna årsbokslutet
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg och bevilja ansvarsfrihet för direktionen
och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen.
Kommunfullmäktige i Tibro kommun har beslutat att bevilja ansvarsfrihet för direktionens och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har beslutat godkänna årsredovisningen
och att bevilja direktionen samt den enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet.

Handlingar:
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun, dnr 2021/00119, Kf § 54
Kommunfullmäktige i Tibro kommun, dnr 2021-000078 04, KF § 76
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, dnr 2020/357, Kf § 43
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D § 54

Godkännande av Beredningsutskottets protokoll av 2021-04-29
Direktionen beslutar
att

med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Bakgrund
Förbundsdirektören inledde med en tillbakablick mot vad som avhandlades och
framkom vid föregående möte med Budgetberedningen. Vid mötet presenterades
vilka behov som föreligger.
Listan över redovisade behov genomgicks i detalj med särskild observation mot
fastighetsinvesteringar och behov/önskemål om förändrad fördelningsnyckel. Till
det kommande direktionsmötet uppdrogs åt förbundsdirektören att genomföra en
prioritering av tillkommande redovisade behov. En sådan lista presenterades vid
direktionsmötet, varvid bl.a. noterades att ett antal medlemskommuner inte ansågs
sig kunna gå med på den samlade uppräkningen och Mariestads kommun uttalade
ett kategoriskt nej till samtliga tilläggsförslag. Vidare förelåg en dialog kring behovet av förändring av fördelningsnyckeln.
Vid efterföljande direktionsmöte uppdrogs förbundsdirektören att räkna med 3 %
höjning av bidraget enligt plan 2022, samt därefter redovisa en effektivisering om
1 %.
Utöver de behov som redovisades i förbundsdirektörens sammanställning redovisades särskilt de kostnader som kan tänkas tillkomma utifrån MSB skrivelse om
brandskyddet i Gullspångs kommun och responstider i Karlsborgs kommun, samt
ytterligare förväntade föreskrifter.
Vid ett senare sammanträde med presidiet gavs förbundsdirektören i uppdrag att
redovisa en beräkning av enbart lagstyrda krav. Totalsumman för de lagstyrda
kraven bedöms uppgå till 1 114 tkr.
I underlaget har statsbidrag om 4 kr/invånare räknats bort för samtliga medlemskommuner då de medlen kopplat till kraven på ledningssystem beslutas i särskild
ordning. Dock är statsbidraget om 4 kr/invånare en förutsättning för RÖS att
kunna möta kraven som ställs och tillskapa ett gemensamt ledningssystem tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
Efter utryckt önskemål från direktionens presidie att undersöka möjlighet och
kostnad att tillämpa digital hantering och signering av direktionens handlingar redovisades årskostnad för detta som avser licenser av applikationen Netpublicator
för 28 användare/år, vilken uppgår till 40 tkr/år.
Justerandes signatur
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Fördelningsnyckeln
Räddningstjänstförbundets gällande förbundsordning stipulerar hur kostnader för
verksamheten ska fördelas, i den mån de inte täcks på annat sätt. De procentsatser
som redovisas i förbundsordningen bygger på gällande och beslutad fördelningsnyckel med dess fördelningsparametrar och nycklar.
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de icke täcks
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Skövde kommun
svarar för 37,39%, Mariestads kommun för 26,27%, Tibro kommun för 7,01%,
Töreboda kommun för 7,01, Hjo kommun för 7,01, Karlsborgs kommun för 7,01
och Gullspångs kommun för 8.31%.
Med anledning av att Mariestads kommun är den enda kommun som inte avser
betala statsbidraget om 4:- per kommuninvånare till RÖS för år 2021 kommer
Mariestads kommun att åter behandla frågan med beslutsredovisning på Direktionens majmöte.
Ny kunskap gällande inriktningar och styrningar från MSB som redovisades
MSB skrivelse rörande brandsäkerhet i Gullspångs kommun och responstider i
Karlsborgs kommun
Inledningsvis redogör förbundsdirektören för den skrivelse som MSB tillställt förbundet med anledning av brandsäkerheten i Gullspångs kommun och responstider
i Karlsborgs kommun. Insatserna i Gullspångs kommun bedöms huvudsakligen
hänföra sig till skärpt tillsynsverksamhet, informationsinsatser och eventuella
brandskyddsåtgärder vidtagna i utsatta boenden. Härvid förutsätts fördjupad samverkan mellan förbundet och Gullspångs kommun. Åtgärderna i Karlsborgs bedöms inledningsvis bestå av inrättande av en förstainsatsperson ur befintlig vaktstyrka, sannolikt kompletterad med inrättande av ett räddningsvärn. På sikt är bedömningen att etablering av brandstation på annan plats blir nödvändigt. Allt i
syfte att kunna minska responstiderna.
MSB förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera
och utföra sin tillsynsverksamhet
Idag finns det stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn. Skillnaderna
finns i alla delar av tillsynsverksamheten – i hur verksamheten planeras, hur enskilda tillsynsärenden hanteras och hur uppföljning och erfarenhetsåterföring sker.
Chefen operativa avdelningen har genomfört en konsekvensutredning för förbundets verksamhet från vilket noteras:
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Kraven gällande planering av tillsynsverksamheten stämmer inte överens
med hur verksamheten bedrivs idag.



Ökad arbetsbelastning tillkommer genom ökad administration.



Tillsynsverksamheten kan inte baseras på tillgängliga resurser – utan ska
baseras på behov av tillsyn.



Medför behov av tillskott av medarbetare för att klara ställda krav med utgångspunkt från behovet av att utföra tillsyn.



För att uppfylla kraven i aktuella föreskrifter, samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och brandfarlig och explosiv vara
upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270 tillsyner per år. Till
detta ska finnas en kapacitet att genomföra händelsebaserad tillsyn vid behov. (RÖS kapacitet idag: ca. 50 -70 tillsyner per år.)



Uträkning visar att det sammanlagda behovet inom förebyggandeavdelningen för att hantera tillkommande uppdrag enligt föreskriften uppgår till
ca 3,5 heltidstjänster plus 0,5 heltidstjänst för administrativ tjänst.



0,25 % av den administrativa tjänsten beräknas kunna finansieras genom
taxa för myndighetsutövning.



Intäkter från tillsynsverksamhet beräknas kunna finansiera ca. 2,3 heltidstjänster av de 3,5 som behövs.

Sammanfattningsvis behöver förebyggandeavdelningen förstärkas med 4 heltidstjänster för att hantera tillkommande administrativt arbete i samband med tillsyn
samt för att hantera det tillsynsuppdrag som behöver genomföras varje år enligt
föreskriften. Lönekostnad inkl. PO-påslag för 4 heltidstjänster uppgår till ca 2 600
tkr per år. De 4 heltidstjänsterna bedöms medföra ökade intäkter på ca 1 680 tkr.
Detta innebär att 920 tkr, motsvarande 1,4 heltidstjänster, behöver tillskjutas verksamheten från annat håll, ex. ökat kommunbidrag.
Nuvarande taxekonstruktion behöver ses över och anpassas för de nya förutsättningarna på grund av ovanstående.
Redovisning av statsbidrag för systemledning
Samtliga medlemskommuner har nu meddelat att, det till kommunerna ställda
statsbidraget för uppbyggande av systemledning enligt MSB föreskrifter för åren
2021-2023, kommer att tillställas räddningstjänstförbundet för samtliga tre år.
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Inriktning fortsatt arbete
Beredningsutskottet beslutade
att

uppdra till förbundsdirektör att samband med höstens arbete med nytt
handlingsprogram utarbeta förslag till för hantering av övriga redovisade
behov (inklusive den femte brandmannen) med avsikt att behandla dessa
inför arbetet med budget 2023.

att

arbetet med fördelningsnyckeln prioriteras inför och under hösten, samt

att

inga ytterligare möten med beredningsutskottet behövs.

Handlingar:
BU protokoll av 2021-04-29
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D § 55

Budget 2022, plan 2023, 2024, 2025
Direktionen beslutar
att

uppdra åt förbundsdirektören att i budgetförslag för 2022 räkna in kostderna för följande lagstadgade krav: GDPR, utökande medicinska kontroller samt krav på ledningssystem enligt kommande MSB föreskrift, samt

att

uppdra åt förbundsdirektören att införskaffa Netpublicator med digital signering, samt

att

ovan redovisade uppdrag medför en utökad uppräkning av rambudget för
räddningstjänstförbundet gällande verksamhetsåret 2022 enligt redovisad
kostnadsbild (tot.ca 4,06% uppräkning, varav 3% är att hänföra till Plan
2022 och 1,06% utgör uppräkning för lagstadgade krav).

Bakgrund
Budgetberedningsutskottet har genomfört fyra beredningsmöten som slutligen lett
fram till ovan förslag till direktionen att besluta. Årets budgetberedningsprocess
har hanterats i en kontext där ett omfattande föreskriftsarbete gällande kommunal
räddningstjänst varit under remissförfarande, vilket de facto inneburit att inte alla
förutsättningar för verksamhetsåret 2020 och framåt varit helt klarlagda. Arbetssättet från föregående år där en rambudget för kommande verksamhetsår antas
först och först därefter arbetas en detaljbudget fram tillämpas även för årets process.
Budgetberedningsarbetet har präglats av diskussioner till stora delar härrör från
uppdraget från direktionen till förbundsledningen, att genomföra en omfattande
översyn och analys av verksamheten. I det arbetet har flera brister och behov identifierats och som därför förts fram som äskanden för att kunna omhändertas.
Frågan om aktuell, beslutad fördelningsnyckel enligt förbundsordningen ska revideras eller ev. ersättas med ny har också präglat årets budgetberedningsprocess i
hög utsträckning. Fördelningsnyckeln återfinns i beslutad förbundsordning, vilken
stipulerar hur kostnader för verksamheten ska fördelas, i den mån de inte täcks på
annat sätt. De procentsatser som redovisas i förbundsordningen bygger på gällande och beslutad fördelningsnyckel. (utdrag § 11 – Kostnadstäckning, i kursiv
text nedan)
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de icke täcks
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Skövde kommun
svarar för 37,39%, Mariestads kommun för 26,27%, Tibro kommun för 7,01%,
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Töreboda kommun för 7,01, Hjo kommun för 7,01, Karlsborgs kommun för 7,01
och Gullspångs kommun för 8.31%.

Mot bakgrund av det förslag budgetberedningsutskottet föreslås direktionen att
besluta om redovisas nedan både totala kostnader och fördelning på respektive
medlemskommun.
Redovisning av beräkning av enbart lagstyrda krav samt anskaffande av Netpublicator ger för handen följande:


Uppräkningen för att hantera lagstyrda krav enligt ovan redovisning uppgår till 1 114 tkr (ca 4,06%) och omfattar de lagstyrda kraven GDPR (300
tkr), utökande krav på medicinska kontroller (400 tkr) och krav på nytt
ledningssystem (414) tkr, samt



Anskaffande av Netpublicator (40 tkr/år) med digital signering för hantering av direktionens handlingar från och med 2022-01-01.

Tabell 1. Redovisar kostnader för respektive kommun för enbart lag- och föreskriftsstyrda krav på verksamheten.

Tabell 2. Redovisar kostnader för respektive kommun för samtliga identifierade och äskade behov i budgetberedningsprocessen för verksamhetsår 2022 (plan 2023–2025)
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Utöver de äskanden som framlagts från förbundsledningen vid årets budgetberedningsprocess enligt ovan har även följande kända framtida kostnadsdrivande faktorer redovisats:
Skrivelse från MSB gällande brandsäkerheten i Gullspångs kommun och responstider i Karlsborgs kommun
Förbundsledningen redovisar initial bedömning av lämpliga åtgärder med anledning av innehållet i MSB:s skrivelse. Insatserna i Gullspångs kommun bedöms
huvudsakligen hänföra sig till skärpt tillsynsverksamhet, informationsinsatser och
eventuella brandskyddsåtgärder vidtagna i utsatta boenden. Härvid förutsätts fördjupad samverkan mellan förbundet och Gullspångs kommun.
Åtgärderna i Karlsborgs bedöms inledningsvis bestå av inrättande av en förstainsatsperson ur befintlig vaktstyrka, sannolikt kompletterad med inrättande av ett
räddningsvärn i Mölltorp. På sikt är bedömningen att etablering av brandstation på
annan plats än idag även blir nödvändigt. Allt i syfte att klara av att minska responstiderna i tillräcklig omfattning.
MSB förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera
och utföra sin tillsynsverksamhet
Idag finns det stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn. Skillnaderna
finns i alla delar av tillsynsverksamheten – i hur verksamheten planeras, hur enskilda tillsynsärenden hanteras och hur uppföljning och erfarenhetsåterföring sker.
Chefen operativa avdelningen har genomfört en konsekvensutredning för förbundets verksamhet från vilket noteras:

Justerandes signatur



Kraven gällande planering av tillsynsverksamheten stämmer inte överens
med hur verksamheten bedrivs idag.



Ökad arbetsbelastning tillkommer genom ökad administration.
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Tillsynsverksamheten kan inte baseras på tillgängliga resurser – utan ska
baseras på behov av tillsyn.



Medför behov av tillskott av medarbetare för att klara ställda krav med utgångspunkt från behovet av att utföra tillsyn.



För att uppfylla kraven i aktuella föreskrifter, samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och brandfarlig och explosiv vara
upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270 tillsyner per år. Till
detta ska finnas en kapacitet att genomföra händelsebaserad tillsyn vid behov. (RÖS kapacitet idag: ca. 50-70 tillsyner per år.)



Uträkning visar att det sammanlagda behovet inom förebyggandeavdelningen för att hantera tillkommande uppdrag enligt föreskriften uppgår till
ca 3,5 heltidstjänster plus 0,5 heltidstjänst för administrativ tjänst.



0,25 % av den administrativa tjänsten beräknas kunna finansieras genom
taxa för myndighetsutövning.



Intäkter från tillsynsverksamhet beräknas kunna finansiera ca. 2,3 heltidstjänster av de 3,5 som behövs.

Sammanfattningsvis behöver förebyggandeavdelningen förstärkas med 4 heltidstjänster för att hantera tillkommande administrativt arbete i samband med tillsyn
samt för att hantera det tillsynsuppdrag som behöver genomföras varje år enligt
föreskriften. Lönekostnad inkl. PO-påslag för 4 heltidstjänster uppgår till ca 2 600
tkr per år. De 4 heltidstjänsterna bedöms medföra ökade intäkter på ca 1 680 tkr.
Detta innebär att 920 tkr, motsvarande 1,4 heltidstjänster, behöver tillskjutas verksamheten från annat håll, ex. ökat kommunbidrag.
Nuvarande taxekonstruktion behöver ses över och anpassas för de nya förutsättningarna på grund av ovanstående.

Handlingar:
BU protokoll av 2021-04-29
Budget 2021 (plan 2022–2024)
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D §56

Fördelningsnyckeln
Direktionen beslutar
att

notera informationen,

att

fastställa presidiets justerade förslag till handlingsplan enligt nedan.

Bakgrund
Förbundsdirektören orienterar Direktionen om hittills framtaget underlag i frågan
och redovisar samtidigt den nuvarande fördelningsnyckelns komplexitet, där de
ingående komponenterna inbördes viktas olika. Bland annat kan konstateras justeringar befolkningsmängden verkar att få förhållandevis litet utslag i den samlade
fördelningsnyckeln. Det noteras vidare att delkomponenten styrkor viktas olika
beroende på beredskapsform (heltid, deltid och räddningsvärn).
Hela den nuvarande fördelningsnyckeln är uppbyggd på ett Excelark med flera inbördes kopplingar som kräver specialkompetens att reda ut. För att komma vidare
är bedömningen därför att fördelningsnyckeln behöver omarbetas för att reda ut
hur alla kopplingar förhåller sig till varandra, och därefter utgöra underlag för
fortsatta överläggningar kring utformningen av en eventuell helt ny fördelningsnyckel.
Presidiets förslag till beslut efter genomgång vid Direktionsmötet ser ut enligt nedan;
1. Uppdra åt förbundsdirektören att i samverkan med Skövde kommuns ekonomifunktion omarbeta fördelningsnyckeln med syfte att kartlägga samtliga kopplingar och därefter redovisa resultatet för Direktionen.
2. Därefter uppdra åt förbundsdirektören att, mot bakgrund av pkt 2, utarbeta
ett alternativt förslag kring hur en reviderad fördelningsnyckel kan utformas.
3. Förankra förslaget till fördelningsnyckel hos ekonomichefer och kommunchefer (motsv.)
4. Därefter föreslå medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige att
godkänna ev. ändringar av fördelningsnyckeln och tillika fördelningstalen
i förbundsordningen.
5. Ändringarna ska vara implementerade senast i budget 2023.
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Vid förbundsdirektörens redovisning av uppbyggnaden av den nuvarande fördelningsnyckeln noteras att den är mycket exakt och att befolkningsmängden i respektive kommun endast påverkar några få parametrar. Störst påverkan bedöms
parametern personal ha då heltidspersonal, RiB-personal och räddningsvärnspersonal viktas olika. Förändringar i insatsstyrkorna har därmed större på verkan på
fördelningsnyckeln än justering av befolkningsmängden i respektive kommun.
I överläggningarna under ärendets behandling framkommer att flertalet medlemmar i direktionen är nöjda med redovisningen och förstår bättre hur den är uppbyggd. Dock konstateras från något håll att nyckeln bör omarbetas och att strävan
därvid bör vara att göra den mer lättförståelig samt att befolkningsmängden bör
tillmätas större betydelse.

Handlingar: Nuvarande fördelningsnyckel.
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D § 57

Integritetsmyndighetens beslut gällande kameraövervakning i
vagnhallar
Direktionen beslutar
att

notera informationen, samt

att

uppdra åt förbundsdirektören att i samråd med dataskyddsombud, och
vid behov juridisk kompetens, utforma svar till Integritetskyddsmyndigheten.

Bakgrund
Ärendet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har i kommunicering inför beslut informerat om att de inom kort avser att fatta beslut i tillsynsärende gällande Räddningstjänstens Östra Skaraborg personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsbehandling har skett genom kameraövervakning i vagnhallarna på
åtta brandstationer.
Räddningstjänstens beslut
Mot bakgrund av IMY:s kommunicering och övervägande i det aktuella ärendet,
samt egen bedömning, har förbundsdirektören beslutat att pågående kameraövervakning enligt ovan avslutas med omedelbar verkan. Kameror i vagnhallarna på
de åtta brandstationerna har monterats ner.
Räddningstjänsten kommer efter IMY:s beslut i aktuellt ärende utvärdera detta
samt bedöma förutsättningar att starta ett helt nytt projekt gällande kameraövervakning utifrån behov (mål och syfte), och därefter ev. återuppta kameraövervakning i någon utsträckning eller konstatera att identifierade behov kan nås på annat
sätt.
Övrigt
Förbundsdirektören har begärt och erhållit förlängd svarstid till IMY så att Direktionen hinner ta ställning till ärendet i sin egenskap av personuppgiftsansvarig1 för
förbundet. Det utkast till yttrande som skickats till direktionen som arbetsmaterial
inför dagens möte kommer att utgöra grund för det yttrande som avges till IMY.
Handlingar: Integrationsmyndighetens kommunicering inför beslut, 2021-04-29,
DI-2018-22697
1
Justerandes signatur

Direktionen är personuppgiftsansvarig enligt GDPR/Dataskyddsförordningen
Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-28

D § 58

Gemensamt ledningssystem Räddningstjänsten Östra skaraborg –
Räddningstjänsten Västra skaraborg
Direktionen beslutar
att

notera informationen,

att

ge förbundsdirektören tillsammans med räddningschefen i uppdrag att
meddela Räddningstjänsten Västra Skaraborg att vi startar uppbyggnad av
ett gemensamt ledningssystem, samt

att

godkänna den föreslagna fördelningen av kostnader för det gemensamma
ledningssystemet baserat på invånarantal, RÖS 64% och RVS 36%.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg genomför för närvarande ett projekt syftande till att arbeta fram en gemensam
systemledning, vilken avses träda i funktion senast 220101.
Projektet avses motsvara de krav på systemledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förväntas ställa på svensk räddningstjänst. Avsikten är
att räddningscentralen i Skövde ska vara gemensam och bemannad med ett vakthavande befäl.
Funktionerna räddningschef i beredskap (vakthavande räddningschef) och regional insatsledare avses bemannas gemensamt av de båda räddningstjänstorganisationerna.
Baserat på invånarantal blir kostnadsfördelningen mellan organisationerna
RÖS 64% och RVS 36%.
Räddningsnämnden för Räddningstjänsten Västra skaraborg har beslutat (21-0506) att ge räddningschefen i uppdrag att meddela Räddningstjänsten Östra Skaraborg att RVS startar uppbyggnaden av systemet, godkänna den ekonomiska fördelningen baserat på invånarantal (RÖS 64%, RVS 36%), samt godkänna att avtal
och exakt budget fastställs efter sommaren 2021.
Ärendet kommer att fortsätta behandlas vid kommande sammanträde med Direktionen, där kostnadsberäkningar och avtalsförslag kommer att beredas för beslut.
Redundans
I syfta att säkerställa teknisk redundans, reservledningsplats och uthållighet i ledningsfunktionerna genomförs parallellt ett projekt mellan Räddningstjänsten Östra
skaraborg/Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Norra Älvsborgs RäddningstjänstJusterandes signatur
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förbund samt Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Syftet är dels att räddningscentralerna ska kunna överta/förstärka varandra vid behov, dels att olika befälsfunktioner ska ges en gemensam utbildnings- och övningsbakgrund syftande till stöd
och uthållighet vid stora påfrestningar på det egna ledningssystemet.
Projektet syftar inte till att skapa ett gemensamt ledningssystem eller en gemensam räddningstjänst.
Samverkansframställning från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)
Från SMS har framställts fråga om kostnadsförslag för att kunna avropa yttre ledningsnivå L3 (regional insatsledare) från RÖS/RVS gemensamma ledningssystem.
Det gemensamma ledningssystemet för RÖS/RVS kommer att hantera samtliga
fem ledningsnivåer. Bedömningen är att antalet bedömda uppskattade insatser för
regional insatsledare gynnar erfarenhets- och kompetensuppbyggnad för funktionen. En utmaning som uppstår är återställning av beredskap av funktionen L3
när den aktiveras i något av ledningssystemen RÖS/RVS eller SMS.
Förbundsdirektören och räddningscheferna i RÖS/RVS kommer att presentera ett
kostnadsförslag för avrop av tjänsten och övriga därmed sammanhängande villkor.
Direktionen är enig att arbetet med att skapa förutsättningar för ett gemensamt
ledningssystem mellan organisationerna RÖS och RVS har löpt på väldigt bra och
det är också positivt att det förs en fortsatt dialog med SMS inom området.
Handlingar: Utdrag ur sammanträdesprotokoll av 2021-05-06, räddningsnämn
den Lidköpings kommun.
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D § 59

Förebyggandeärenden april 2021
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Information från skorstensfejarmästarna, föreläggande gällande brandskyddskontroll för april 2021.
Samma diarieid kan förekomma på flera rader då respektive rad utgör en brist och
en fastighet kan ha flera brister. Observera att det endast handlar om utfärdade förelägganden, vilket innebär att fler brandskyddskontroller har gjorts där inget föreläggande upprättats.
Diarienummer

Kontrolldatum Beskrivning av ärendet

20162,000-117-1

2021-04-07 Brandfarlig beläggning

20384,000-121-1

2021-04-08 Brister i skyddsanordning

20384,000-121-2
39509-998695-1F.1

2021-04-08 Brister i skyddsanordning
Imkanal av oisolerat spi2021-03-31 rorör dikt an träkonstruktion.

Kontrollant/
delegat
Martin Berggren/Simon Eriksson
Rickard Sjöblom/Simon Eriksson
Rickard Sjöblom/Simon Eriksson
Nicklas Eie

Kommun

Typ

Skövde

Föreläggande

Skövde

Föreläggande

Skövde

Föreläggande

Tibro

Föreläggande

Information från förebyggandeavdelningen för april 2021.
En del ärenden kan se ut som att de är bokförda flera gånger för samma verksamhet, t.ex. tillsyner och yttrande, detta beror på att räddningstjänsten vidtar flera åtgärder i ett och samma ärenden. Exempelvis en tjänsteanteckning följd av ett föreläggande till verksamheten och ett föreläggande till fastighetsägare eller flera yttranden på en brandskyddsbeskrivning som uppdateras kontinuerligt inom byggprocessen.
Diarienummer Ärendebenämning

Datum

Delegat

Kommun

2021-04-01

Karin Sundström

Hjo

2021-04-01

Karin Sundström

Hjo

2021-04-01

Malin Björkqvist

Skövde

2021-04-01

Malin Björkqvist

Töreboda

2019-000907

Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Yttrande gällande po- Begagnande av offentlig plats
listillstånd
Yttrande gällande
Yttrande
byggprocessen
Yttrande gällande
Yttrande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2
Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-01

Karin Sundström

Mariestad

2020-000810

Tillsyn LSO 2:2

2021-04-06

Malin Björkqvist

Skövde

2019-001148

Tillsyn LSO 2:2

Föreläggande LSO 2:2 - Verksamhet
Tjänsteanteckning

2021-04-06

Hannes Lidbeck

Gullspång

2020-000911

Tillstånd brandfarlig
vara

Beslut om tillstånd

2021-04-06

Hannes Lidbeck

Tibro

2021-000251
2021-000251
2021-000278
2021-000277
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2020-000911

2021-04-06

Hannes Lidbeck

Tibro

Beslut om tillstånd

2021-04-06

Rasmus Frid

Hjo

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-06

Hannes Lidbeck

Gullspång

Yttrande gällande po- Begagnande av offentlig plats
listillstånd
Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Yttrande gällande
Yttrande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2
Tjänsteanteckning

2021-04-06

Rasmus Frid

2021-04-06

Rasmus Frid

2021-04-06

Rasmus Frid

Gullspång

2021-04-07

Karin Sundström

Mariestad

2021-04-07

Erik Lyckebäck

Skövde

2021-04-07

Erik Lyckebäck

Skövde

2021-000151

Yttrande gällande po- Begagnande av offentlig plats
listillstånd
Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Tillsyn LSO 2:2
Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-07

Karin Sundström

Mariestad

2020-000672

Tillsyn LSO 2:2

Tjänsteanteckning

2021-04-08

Christian Elton

Skövde

2021-000258

Yttrande gällande polistillstånd
Utlämnande av handling hos RÖS
Utlämnande av handling hos RÖS
Utlämnande av handling hos RÖS
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
planprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillstånd explosiv
vara
Yttrande gällande
serveringstillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2

Begagnande av offentlig plats

2021-04-08

Hannes Lidbeck

Skövde

Begäran om utlämnande av handling
Svarsbrev vid begäran om utlämnande
Beslut om avslag - utlämnande av
allmän handling
Yttrande

2021-04-08

Daniele Coen

Mariestad

2021-04-08

Daniele Coen

Mariestad

2021-04-08

Daniele Coen

Mariestad

2021-04-08

Hannes Lidbeck

Skövde

Yttrande

2021-04-09

Erik Lyckebäck

Töreboda

Yttrande

2021-04-09

Daniele Coen

Skövde

Yttrande

2021-04-09

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-09

Erik Lyckebäck

Mariestad

Beslut om komplettering

2021-04-12

Rasmus Frid

Mariestad

Yttrande

2021-04-12

Erik Lyckebäck

Hjo

Yttrande

2021-04-12

Rasmus Frid

Skövde

Beslut om tillstånd

2021-04-12

Erik Lyckebäck

Karlsborg

Yttrande

2021-04-12

Malin Björkqvist

Karlsborg

Yttrande

2021-04-12

Erik Lyckebäck

Mariestad

Begagnande av offentlig plats

2021-04-12

Rasmus Frid

Skövde

Yttrande

2021-04-12

Rasmus Frid

Skövde

Yttrande

2021-04-12

Hannes Lidbeck

Hjo

Begagnande av offentlig plats

2021-04-12

Hannes Lidbeck

Hjo

Yttrande

2021-04-12

Malin Björkqvist

Karlsborg

Tjänsteanteckning

2021-04-13

Hannes Lidbeck

Mariestad

Yttrande gällande
byggprocessen

Yttrande

2021-04-13

Erik Lyckebäck

Mariestad

2019-001148
2021-000282
2021-000282
2021-000281
2021-000151
2021-000285
2021-000285

2021-000284
2021-000284
2021-000284
2021-000258
2021-000287
2021-000292
2021-000297
2021-000295
2021-000126
2021-000205
2021-000212
2021-000054
2021-000280
2021-000294
2021-000307
2021-000307
2021-000298
2021-000298
2021-000273
2021-000106
2021-000286

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Beslut efter avsyning

2021-000252

Tillstånd brandfarlig
vara
Tillstånd brandfarlig
vara
Tillsyn LSO 2:2
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2021-000126
2021-000310
2021-000309
2021-000309
2021-000300
2021-000312
2021-000293
2021-000319
2021-000316
2021-000297
2021-000295
2021-000111
2021-000265

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Beslut om tillstånd

2021-04-13

Rasmus Frid

Mariestad

Yttrande

2021-04-13

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-13

Erik Lyckebäck

Töreboda

Begagnande av offentlig plats

2021-04-13

Erik Lyckebäck

Töreboda

Yttrande

2021-04-13

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-13

Hannes Lidbeck

Hjo

Yttrande

2021-04-14

Erik Lyckebäck

Skövde

Yttrande

2021-04-15

Rasmus Frid

Skövde

Yttrande

2021-04-15

Hannes Lidbeck

Karlsborg

Yttrande

2021-04-15

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-15

Erik Lyckebäck

Mariestad

Beslut om komplettering

2021-04-15

Malin Björkqvist

Skövde

Sakkunnigutlåtande

2021-04-16

Rasmus Frid

Skövde

2021-04-16

Malin Björkqvist

Skövde

2021-04-16

Malin Björkqvist

Skövde

2020-000721

Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Yttrande gällande po- Begagnande av offentlig plats
listillstånd
Tillsyn LSO 2:2
Tjänsteanteckning

2021-04-19

Rasmus Frid

Karlsborg

2020-000721

Tillsyn LSO 2:2

2021-04-19

Rasmus Frid

Karlsborg

2020-000667

Tillsyn LSO 2:2

2021-04-19

Christian Elton

Skövde

2020-000438

2021-04-19

Daniele Coen

Töreboda

2019-001159

Egensotning/låta annan sota
Tillsyn LSO 2:2

Föreläggande LSO 2:2 - Fastighetsägare
Föreläggande LSO 2:2 - Fastighetsägare
Beslut om komplettering av ansökan
Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-19

Karin Sundström

Skövde

2020-000667

Tillsyn LSO 2:2

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-19

Christian Elton

Skövde

2020-000721

Tillsyn LSO 2:2

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-19

Rasmus Frid

Karlsborg

2021-000331

Utlämnande av handling hos RÖS
Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Utlämnande av handling hos RÖS
Yttrande gällande
byggprocessen
Egensotning/låta annan sota
Yttrande gällande
byggprocessen
Egensotning/låta annan sota
Egensotning/låta annan sota
Egensotning/låta annan sota
Egensotning/låta annan sota

Begäran om utlämnande av hand- 2021-04-19
ling
Beslut om tillstånd
2021-04-20

Daniele Coen
Rasmus Frid

Skövde

Yttrande

2021-04-20

Erik Lyckebäck

Mariestad

Svarsbrev vid begäran om utlämnande
Yttrande

2021-04-20

Daniele Coen

2021-04-20

Erik Lyckebäck

Mariestad

Beslut om komplettering av ansökan
Yttrande

2021-04-21

Daniele Coen

Mariestad

2021-04-21

Malin Björkqvist

Skövde

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Mariestad

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Töreboda

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Mariestad

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Skövde

2021-000327
2021-000327

2021-000193
2021-000332
2021-000331
2021-000335
2021-000201
2021-000338
2021-000320
2020-000438
2021-000236
2021-000167

Justerandes signatur

Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
serveringstillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
serveringstillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillstånd brandfarlig
vara
Sakkunnigutlåtande
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2021-000321

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Egensotning/låta annan sota
Egensotning/låta annan sota
Yttrande gällande
serveringstillstånd
Tillstånd brandfarlig
vara
Tillstånd brandfarlig
vara
Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Mariestad

Beslut

2021-04-21

Daniele Coen

Karlsborg

Yttrande

2021-04-22

Karin Sundström

Mariestad

Beslut om tillstånd

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Beslut om komplettering

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Beslut om tillstånd

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Tibro

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Hjo

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-22

Malin Björkqvist

Tibro

Yttrande gällande
byggprocessen
Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2

Yttrande

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Beslut efter avsyning

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

Skövde

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-22

Malin Björkqvist

Skövde

Beslut efter avsyning

2021-04-22

Malin Björkqvist

Mariestad

Yttrande

2021-04-22

Erik Lyckebäck

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

Hjo

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

Skövde

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

Skövde

2021-000347

Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
planprocessen
Yttrande gällande
planprocessen
Yttrande gällande
planprocessen
Övriga remisser

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

2021-000262

Övriga remisser

Yttrande

2021-04-22

Daniele Coen

2021-000323

Yttrande gällande
Yttrande
planprocessen
Yttrande gällande
Yttrande
planprocessen
Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Yttrande gällande
Yttrande
planprocessen

2021-04-22

Daniele Coen

Skövde

2021-04-22

Daniele Coen

Mariestad

2021-04-22

Christian Elton

Skövde

2021-04-22

Daniele Coen

Mariestad

2021-000313
2020-000434
2020-000725
2020-000845
2020-000845
2020-000972
2020-000990
2021-000019
2021-000030
2021-000053
2021-000057
2021-000033
2021-000043
2021-000104
2021-000120
2019-000852
2021-000146
2020-000725
2021-000247
2021-000263
2020-000810
2020-000845
2021-000334
2021-000330
2021-000324
2021-000306

2021-000345
2021-000348
2021-000346

Justerandes signatur

Sida 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

2021-000126
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Sammanträdesdatum

2021-05-28

Beslut efter avsyning

2021-04-26

Rasmus Frid

Mariestad

Yttrande

2021-04-26

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-26

Erik Lyckebäck

Hjo

2020-000553

Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2

Tjänsteanteckning

2021-04-27

Karin Sundström

Hjo

2020-000553

Tillsyn LSO 2:2

2021-04-27

Karin Sundström

Hjo

2019-001159

Tillsyn LSO 2:2

Föreläggande LSO 2:2 - Fastighetsägare
Tjänsteanteckning

2021-04-27

Karin Sundström

Skövde

2020-000553

Tillsyn LSO 2:2

Beslut om avskrivning av ärende

2021-04-27

Karin Sundström

Hjo

2021-000333

Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillstånd brandfarlig
vara
Tillstånd brandfarlig
vara
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Yttrande gällande
byggprocessen
Tillsyn LSO 2:2

Begagnande av offentlig plats

2021-04-27

Hannes Lidbeck

Skövde

Yttrande

2021-04-27

Hannes Lidbeck

Skövde

Yttrande

2021-04-27

Malin Björkqvist

Skövde

Yttrande

2021-04-27

Malin Björkqvist

Hjo

Yttrande

2021-04-27

Malin Björkqvist

Hjo

Beslut om tillstånd

2021-04-28

Malin Björkqvist

Skövde

Beslut efter avsyning

2021-04-28

Rasmus Frid

Hjo

Yttrande

2021-04-29

Erik Lyckebäck

Tibro

Yttrande

2021-04-29

Erik Lyckebäck

Mariestad

Yttrande

2021-04-29

Erik Lyckebäck

Hjo

Yttrande

2021-04-29

Erik Lyckebäck

Karlsborg

Föreläggande LSO 2:2 - Fastighetsägare
Yttrande

2021-04-30

Christian Elton

Mariestad

2021-04-30

Erik Lyckebäck

Skövde

2021-04-30

Karin Sundström

Töreboda

2021-04-30

Christian Elton

Mariestad

2021-000350
2021-000354

2021-000333
2021-000352
2021-000364
2021-000363
2021-000111
2021-000252
2021-000372
2021-000355
2021-000370
2021-000362
2020-000588
2021-000317
2021-000368
2020-000588

Yttrande gällande
serveringstillstånd
Yttrande gällande po- Yttrande
listillstånd
Tillsyn LSO 2:2
Beslut om avskrivning av ärende

Fortsatt redovisning till direktionen
Vid redovisning av detta ärende tog förbundsdirektören upp frågan om vilken information direktionen önskar av förebyggandeärenden genom föreläggande gällande brand-skyddskontroll. Direktionen ser positivt på att redovisningen sker i en
mer övergripande rapportform i det fall det inte föreligger juridiska hinder mot
hur redovisningen ska göras enligt Kommunallagen. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att kontrollera detta och om möjligt hädanefter endast redovisa
dessa ärenden i rapportform.
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D § 60

Tilläggsavtal till befintligt avtal gällande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll
Direktionen beslutar
att

ge i uppgift till chef förebyggandeavdelningen att ta fram ett tilläggsavtal
till befintligt avtal gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
som ger möjlighet för entreprenörerna att, efter beslut av räddningstjäns
ten, frångå kraven gällande tillgänglighet i § 15,

att

delegera till Direktionens ordförande att godkänna och underteckna aktuellt tilläggsavtal, samt

att

delegera till chef förebyggandeavdelning att fatta beslut om avsteg enligt
aktuellt tilläggsavtal.

Bakgrund
Samtliga av förbundets entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll har utryckt behov av att vid olika tillfällen frångå de krav på tillgänglighet som beskrivs
i § 15 i avtalet mellan respektive entreprenör och förbundet gällande rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll, se avtalstext nedan. Samtliga, tills idag uppkomna, behov gäller tillgänglighet i växeln. Anledningarna till behovet av att
frångå kraven på tillgänglighet är olika men kan handla om att möjliggöra utbildningstillfällen för samtlig personal utan att behöva ha växeln igång eller att korta
ner tiden som växeln är öppen under sommarsemestern. Eftersom behoven av avsteg i många fall är tillfälliga och är olika beroende på vilket behov som föreligger
för stunden så avses inga generella avsteg beskrivas i tilläggsavtalet. Istället
skapas via tilläggsavtalet en möjlighet för chef förebyggandeavdelning att tillåta
avsteg vid behov som redovisas för Direktionen vid kommande sammanträde på
samma sätt som övriga beslut fattade på delegation.
§ 15 Tillgänglighet
Entreprenören ska vara tillgänglig genom att ha telefontid mellan 07.00 och
17.00 helgfria vardagar samt svara på e-post och sms inom två (2) arbetsdagar.
Två helgfria vardagar i varje vecka ska telefontiden vara mellan 07.00 och 20.00.
Vilka dagar detta är ska tydligt framgå på underlag till kunder och via hemsida.
Vid förhinder för entreprenören omfattande mer än 48 timmar ska anmälan ofördröjligen göras till beställaren. Entreprenören föreslår ersättare, som ska godkännas av beställaren.
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För att underlätta för allmänheten att ta del av information om rengörings- (sotnings) och brandskyddskontrollsverksamheten ska entreprenören presentera
denna med egen hemsida på internet.
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D § 61

Delegations- och anmälningsärenden april 2021
Direktionen beslutar
att

med godkännande lägga redogörelsen till handlingarna.

Bakgrund
Anställningar
Namn
Emil Johansson
Cecilia Ljung Kaukanen
Cecilia Ljung Kaukanen
Fredrik Anemo
Robert Ewaldsson
Anders Johansson
Daniel Gustafsson
Pierre Svensson
Robert Stålborg
Anton Sjögren
Mattias Ganning

Period
210802-220828
210802-

Befattning
Brandman
Brandman

210301-210606

Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman

Entledigande
Namn
Christian Hedlund
Jan Helge

Befattning
Brandman, RiB
Brandman, RiB

Lönebeslut
Namn
Petter Svensson
Anders Gustavsson
Bertil Arvidsson
Jonny Karlsson
Stefan Granström
Ola Johansson

Justerandes signatur

Befattning
Stationsansvar, Töreboda
Stationsansvar, Hova
Stationsansvar, Gullspång
Stationsansvar, Karlsborg
Stationsansvar, Tibro
Stationsansvar, Hova

Anställningsform
Vikariat
Tillsvidare

210401-211231
210428-211231
210428-211231
210428-211231
210605-210830
210607-210830
210602-210830
210607-210830

Timavlönad, intermittent
Timavlönad, intermittent
Timavlönad, intermittent
Timavlönad, intermittent
Timavlönad, intermittent
Vikariat
Vikariat
Vikariat
Vikariat

Sista anst.dag
2021-04-12
2021-03-31

Anställningsform
Tillsvidare RiB
Tillsvidare RiB

Kronor
Enligt lokalt avtal

Period

Enligt lokalt avtal

2021-04-01-2023-03-31
2021-04-01-2023-03-31

Enligt lokalt avtal

2021-04-01-2023-03-31

Enligt lokalt avtal
Enligt lokalt avtal

2021-04-01-2023-03-31
2021-04-01-2021-12-31
Upphör 2021-03-31
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Fortsatt redovisning till direktionen
Vid redovisning av detta ärende tog förbundsdirektören upp frågan om vilken information direktionen önskar av delegations- och anmälningsärenden gällande
personalärenden. Direktionen ser positivt på att redovisningen sker i en mer övergripande rapportform i det fall det inte föreligger juridiska hinder mot hur redovisningen ska göras enligt Kommunallagen. Direktionen uppdrar åt förbunds direktören att kontrollera detta och om möjligt hädanefter endast redovisa dessa ärenden i
rapportform.
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D § 62

Personalärenden
Direktionen besluta.
att

notera informationen.

Bakgrund
Resultat av årets lönerörelse
Genomförd löneanalys och löneutvecklingsbehov har styrt prioriteringar och fördelning av löneutrymme.
Industrimärket (2.23%) har utgjort den grundläggande riktpunkten för årets löneöversynsarbete. Inför årets löneöversyn har också en process med arbetsvärdering i
systemstödet ”Lönelots” lett fram till viktiga iakttagelser.
Vid avstämningar med arbetstagarorganisationerna har de sammantaget varit
nöjda med processen och genomförda prioriteringar, men det finns fortsatt en
stark uppfattning att RÖS behöver göra särskilda lönesatsningar för att komma
från att vara lönesläpande i flera befattningskategorier. Det finns en samsyn om
fortsatt behov av utveckling av lönebildning inom RÖS, med särskilt fokus på utveckling av mål och lönekriterier samt individuell och differentierad lönesättning.
Det finns också ett stort intresse av fortsatt revidering och utveckling av genomförd arbetsvärdering samt återgång till antalet förbund i den externa lönejämförelsen till att omfatta minst de sju räddningstjänster som överenskommits sedan tidigare.
Utfall - förbundsnivå
Totalt

2,95%

- Exkl. lönetrappa
och satsningar

2,1%

Utfall – Fackförbund inom RÖS
Kommunal
2,9 % /825kr i snitt (530 kr HÖK 20)
Ledarna
2,8 %
Vision
3,0 %
Sveriges ingenjörer 2,9 %
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Utfall oberoende av facklig tillhörighet:
Brandinspektörer
Styrkeledare
Brandmän

5,0 %
3,2 %
2,9 % / 817kr i snitt

Semesterplanering sommaren 2021 - Lägesbild
Central förhandling med Kommunal gällande arbetsgivarens tilltänkta beslut att
med stöd av AB § 27 Mom. 9 besluta om att förlägga ledigheter för huvudsemestern utanför perioden juni-augusti, till att vid behov även omfatta frivillig förläggning i maj samt i första hand frivillig förläggning i september under 2021.
Förhandlingen avslutades i oenighet där Kommunal inte delade arbetsgivarens
uppfattning att lägesbilden med omfattning av vakanta arbetspass behövde leda
fram till att skapa handlingsalternativet enligt beslutsförslaget.
Efter genomförd central förhandling med Kommunal har arbetsgivaren fattat det
tilltänkta beslutet. Beslutet kommer att hanteras som ett handlingsalternativ när
det bedöms att övriga handlingsalternativ som står till buds bedöms sämre i ett
helhetsperspektiv.
I skrivande stund är ca. 26 arbetspass fortfarande vakanta i perioden juni-augusti
2021.
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D § 63

Informationsärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Upphandling av nytt verksamhetssystem
Räddningstjänsten använder idag verksamhetssystemet Daedalos. Avtalet för befintligt system löpte ut 2020-12-31. Under 2020 hade räddningstjänsten ingen
möjlighet att genomföra upphandling av verksamhetssystem. Kostnaden för befintligt verksamhetssystem Daedalos låg under gränsen för när direktupphandling
är tillåten vilket medförde att Daedalos direktupphandlades för 2021 med avtalstid
på 1 år. Verksamhetssystem kan antingen upphandlas offentligt eller direktupphandlas, detta styrs av kostnaden för systemet. För 2021 är kostnaden för befintligt verksamhetssystem Daedalos ca 590 tkr och gränsen för direktupphandling är
för 2021 ca 615 tkr. Daedalos kommer under 2021 att kompletteras med nya
funktioner, bland annat ytterligare minst en enhet Daedalos Mobil samt utökat antal kommuner för Daedalos Oculus vid gemensam ledning för Räddningstjänsten
Östra och Västra Skaraborg. Kostnaden för tillkommande funktionalitet bedöms
vara ca 100 tkr, vilket innebär att kostnaden för befintligt verksamhetssystem passerar gränsen för direktupphandling och ett nytt verksamhetssystem måste handlas
upp genom offentlig upphandling. Genom offentlig upphandling möjliggörs också
en längre avtalstid för systemet.
Upphandlingen kommer att genomföras genom förhandlat förfarande med föregående annonsering. Förhandlat förfarande med föregående annonsering är ett förfarande där alla intresserade leverantörer får ansöka om att lämna anbud i ett första
steg. Det innebär att vi annonserar om att vi ska upphandla nytt verksamhetssystem i upphandlingsenhetens system för detta och där beskriver övergripande krav
för kvalificering. Enbart de leverantörer som uppfyller de övergripande kraven för
kvalificering bjuds in att lämna anbud i upphandlingen och får ta del av den förenklade kravspecifikation för upphandlingen. Därefter bjuder vi in leverantörerna
att förhandla om deras anbud för att kunna erhålla den tjänst som vi vill ha och
som är anpassad efter våra särskilda behov till lägst kostnad.
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Tidplan
• 2021-05-17 Annons om upphandling genom förhandlat förvarande publiceras
och ligger ute i 3 veckor,
• 2021-06-07 Öppnas ansökningarna och kontroll/diskussion om vilka anbud som
uppfyller de övergripande kraven för kvalificering till upphandlingen genomförs,
• 2021-06-21 Skickas den förenklade kravspecifikationen till de anbudsgivare som
uppfyllde de övergripande kraven för kvalificering till upphandlingen samtidigt
som ett pris för anbudet begärs in,
• Efter semestrarna (augusti) genomförs förhandlingar med de anbudsgivare som
blir aktuella för att sedan skriva avtal med en av dem för leverans 2022-01-01.
MSB föreläggande om höjdfordonsberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att Räddningstjänsten Väst inte uppfyller kraven tillfredställande skydd och möjligheterna att
påbörja insats inom godtagbar tid enligt 1 kap 3 §§ lagen om skydd mot olyckor
då vare sig planering för eller de faktiska möjligheterna att återställa förmågan till
livräddning med höjdfordon medger att detta sker inom rimlig efter att ett sådant
fordon tagits ur drift. Det har visat sig att ordinarie höjdfordon varit på verkstad
under tre veckor utan ersättningsfordon. Frågan har hanterats genom samverkan
med annan räddningstjänst, vilket i sin tur medför att insatstiden bedöms uppgå
till 20 minuter mot tio enligt byggregler för stegutrymning i aktuell bebyggelse.
Räddningstjänsten Östra skaraborg har tillgång till ett reservhöjdfordon som regelmässigt placeras ut omgående vid verkstadsbesök och annat som medför att ett
höjdfordon inte är disponibelt. Stegutrymning med höjdfordon erfordras för närvarande i kommunerna Skövde, Mariestad, Karlsborg, Tibro och Töreboda.
MSB; nationell utbildning i operativ ledning
MSB utvecklar ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter
de nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning ännu mer anpassad till
nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i
mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst.
Stora förändringar sker inom organisationerna för kommunal räddningstjänst. Utredningar, förändrad lagstiftning, kommande föreskrifter samt ELS-projektet är
några av katalysatorerna. Utbildning är en central del i kompetensförsörjning och
förmågeutveckling.
Utvecklingsarbetet omhändertar helheten kring ett nytt utbildningssystem, från ny
struktur till kursplaner och utveckling av nytt innehåll, samt förberedelser inför
genomförande av nya kurser tillsammans med lärarna på Revinge och Sandö.
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Utbildningssystemet för ledningsutbildningar har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, samt larmskedet och systemledning - hur dessa samverkar och vad som
kan ses som specifikt för respektive område.
Utbildningssystemet kommer också att erbjuda en mer modulbaserad struktur där
olika kurser kan genomföras steg-för-steg eller som paket beroende på vilka typer
av behov som bland annat räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil.
Utbildningsystemet är indelade i huvudsak tre spår, där LK står för ”Ledningskurs”. Spåren döps till : LK 1, LK 2 och LK 3
Samtliga LK-spår består av totalt tre kurser, som beroende på spår, genomförs
med ett beroende av varandra och/-eller genomförs enskilt utifrån behov och till
viss del den ledningsfunktion och roll som respektive kurs är anpassad för.
LK 1 och LK2 har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, medan kurserna inom
LK 3 har tonvikt på larmskedet samt systemledning.
RLK är en enskild behörighetsgivande kurs som examineras för att kunna verka i
rollen som räddningsledare och ta emot delegation. Kursen behandlar till övervägande del aktuell juridik.
Exempel: För behörighet att verka i rollen som räddningsledare genomförs samtliga tre kurser inom LK 1 samt RLK. Detta ersätter t.ex. dagens Räddningsledare
A. Detta kan exempelvis genomföras i steg, eller samtliga kurser sekventiellt. Bedömningen i nuläget är att omfattningen för att bli behörig i att verka som räddningsledare utökas något till ca 10 studieveckor. Idag omfattas Räddningsledare A
om totalt 6p/studieveckor.
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Samverkan fastigheter och övningsfält i Skövde kommun
Ett möte med nya chefen för fastigheter Skövde kommun genomförs 24 maj. Mötet genomförs som ett uppstartsmöte för att fortsätta omhänderta aktuella frågor
och processer kopplade till fastigheter.
1. Dialog runt åtgärder av vagnhallsgolvet på Skövde brandstation
2. Fortsatt process runt övningsfältets Hasslum framtid
3. Dialog om ev. fortsatt process gällande övertagande av ägarskap för
brandstationen i Skövde.
4. Lägesbild av ev. brandstationsprojekt i Skövde
Genomförd kombinerad GU och GRIB-utbildning våren 2021
Under veckorna 15–18 har en fyra veckor lång utbildning genomförts i samverkan
mellan räddningstjänsterna RÖS, RVS, SMS, AVRF och Herrljunga. Utbildningen har omfattat både MSB:s kurs GRIB 1 och lokal anpassning med rökdykarutbildning, motorsågsutbildning m.m.
Utbildningen har kunnat genomföras efter ansökan hos och godkännande av MSB
att under 2021 bedriva GRIB 1 i egen regi. Under hösten kommer ytterligare en
utbildningsomgång med kombinerad GU och GRIB 1 att genomföras samt att vi
också kommer genomföra enbart GRIB 1 för att beta av den utbildningsskuld
räddningstjänsterna har.

Remissvar avseende Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningsjtänst
Stf räddningschefen har till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avgivit remissvar på ett mycket omfattande dokument rörande nytt och enhetligt ledningssystem för räddningstjänsten. Dokumentet omfattar över fyrahundra sidor.
En första bedömning är att det gemensamma ledningssystem som RVS/RÖS avser
tillskapa i allt väsentligt uppfyller anvisningarna i dokumentet.
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I övrigt är det mest kring frågor om nomenklatur som räddningstjänsten anför avvikande uppfattning. Det noteras vidare att det saknas information om hur systemet ska fungera under höjd beredskap då även länsstyrelsen kommer in som en
mer aktiv aktör på räddningstjänstområdet.
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D § 64

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer
Direktionen beslutar
att

lägga redogörelsen till handlingarna.

Bakgrund
Redovisning av inkomna anmälningar om olyckor/tillbud och riskobservationer
sker vid direktionens sammanträden. Följande ärenden har inkommit sedan föregående möte:
Drönarhaveri
I samband med insats utsläpp i ån Tidan nyttjades drönare för att skapa en överblick över skadan utbredning. Efter en stundsflygning störtade drönaren ner i ån.
Bedömningen är att batterinivån var låg redan vid start och att strömförsörjningen
trots återkallande inte räckte till för att säkert landa drönaren. Tillbudet utreds
inom räddningstjänsten.
Arbetssjukdom
En medarbetare har under en femveckorsperiod tjänstgjort som instruktör vid utbildningar på övningsfältet i Hasslum Under denna tid har medarbetaren utvecklat
tinnitus. Medarbetaren har uppsökt hörselmottagning. Höga ljudnivåer i samband
med genomförande av övningsmoment och i vissa fall avsaknad av hörselskydd
bedöm kunna ha bidragit till skadan. Skadan utreds av räddningstjänsten. Det noteras att hörselskydd finns för utlåning på övningsfältet.
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D § 65

Inriktning fortsatt arbete
Mot bakgrund av gällande verksamhetsplan och strategiskt utvecklingsbehov
kommer följande övergripande inriktning att gälla för 2021:
1. Ny inriktning på arbetet för att skapa ett gemensamt ledningssystem.
Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har enats om ett gemensamt projekt att tillskapa ett gemensamt ledningssystem. Projektägare är styrgrupp som består av förvaltningschef/räddningschef i RVS
samt förbundsdirektör och stf. räddningschef RÖS. Projektledning sker
i en arbetsgrupp som företräds av projektledare och biträdande projektledare.
2. Implementera nytt arbetssätt med budget och ekonomiuppföljning
Inför budgetåret 2021 tillskapades en helt ny budget. Implementering
har inletts, där prognosarbetet t.ex. kommer att ske fyra ggr under
verksamhetsåret istället för varje månad som tidigare. Under implementeringen kommer identifierat nödvändiga justeringar i arbetssätt att
göras.
3. Omtag gällande implementering av de krav som GDPR ställer på
verksamheten
Under verksamhetsåret 2021 kommer ett omtag att göras gällande arbetet med anpassningar utifrån de krav GDPR ställer på verksamheten.
Bedömning är att de åtgärder som hittills vidtagits inte är tillräckliga.
4. Komma ikapp medlemskommunernas utveckling
Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg bedöms ha halkat efter
kommunernas utveckling i perspektivet att vara och uppfattas som en
modern organisation. En verksamhetsanalys kommer att genomföras
för att identifiera upplevt ”GAP”, där ett börläge kommer att beskrivas
för direktionen.
5. Vidmakthålla upparbetad regional samordning inom Västra Götaland genom Räddsam VG
Samarbetet räddningstjänsterna emellan som idag finns etablerat genom Räddsam VG har stort värde för samtliga och måste vidmakthållas och utvecklas. Detta är särskilt viktigt i en tid av stora förändringar
för svensk räddningstjänst genom förändrade krav genom lag- och föreskriftsstyrningar från Riksdag och MSB.
6. Återuppta samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet
Hasslum framtid
Skövde kommun har rekryterat ny fastighetschef som tillträder under
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våren 2021. RÖS avser att återuppta den goda samverkan som etablerats runt övningsfältet Hasslums framtid. RÖS bedömda behov kommer att analyseras vidare.
7. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst
under höjd beredskap
Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och
gråzonsläge.
8. Slutföra arbetet med Handlingsprogram 2022–2023
Handlingsprogram ska antas under varje mandatperiod. Handlingsprogrammet ska bygga på riskanalys. För det handlingsprogram som kommer gälla för 2022–2023 måste genomförda förändringar i lagstiftning
samt kommande föreskriftskrav mötas full ut. Det finns ett behov av
utökad samverkan mellan medlemskommunerna och RÖS i detta perspektiv.
9. Fortsätta översyn av framtida stationslokalisering och utveckling
F.n. är fokus riktat mot brandstationsbehovet i Mariestad. RÖS ser ett
fortsatt behov av att även se över behoven av nya brandstationer / lokalisering av befintliga brandstationer i Skövde och Karlsborg.
10. Fortsätta påbörjat översyns- och analysarbetet utifrån det uppdrag direktionen gett till förbundsdirektören och RÖS
Arbetet med översyn och analys av de tolv punkter som direktionen
gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra fortsätter intill det att
direktionen ger nya styrsignaler.
11. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument
Ett arbete har påbörjats för att se över styrande och stödjande dokument hos RÖS. Vid behov revideras dokumenten alt. arbetas helt nya
fram. Målbilden är att dessa ska få en tydlighet och organisering för
att underlätta implementering och efterlevnad. Detta arbete bedöms
komma att pågå under hela 2021, men även in i 2022.
12. Ledarskapsutveckling på flera nivåer
Behov av att utveckla chefs- och ledarskapet har identifierats. Vissa åtgärder, t.ex. genomförd arbetsrättsutbildning, är påbörjade eller planerade. Inriktning att fortlöpande utveckla chefs- och ledarskapet är ett
synsätt och arbetssätt som måste gå hand i hand, vilket gör att detta arbete ska fortsätta årligen från och med 2021.
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D § 66

Övriga frågor
Systematiskt brandskyddsarbete för särskilt riskutsatta individer
Förbundsdirektören lyfter fram Hjo Kommun som ett föredöme genom att i Kommunstyrelsen 2021-05-05 ha fattat ett särskilt beslut att Hjo kommun ska arbeta
systematiskt med att stärka brandskyddet för särskilt utsatta individer.
Förbundsdirektören ser med tillförsikt fram mot liknande initiativ från fler medlemskommuner och RÖS finns tillgängliga att möta upp i det arbetet.
Artikel i Hjo Tidning gällande räddningsvärnet i Blikstorp
Förbundsdirektören uppmärksammar dagens Hjo-tidning där ett större reportage
om räddningsvärnet i Blikstorp presenteras. Räddningsvärnen inom RÖS är viktiga, väl fungerande verksamheter som ”ställer upp för bygden när olyckan är
framme” som det är uttryckt i reportaget.
Elektronisk signering på plats inom RÖS
Förbundsdirektören informerar direktionen att RÖS nu har anskaffat möjligheten
att signera dokument digitalt genom systemet ”Send-Sign”. Elektronisk signering
kommer därför tillämpas för direktionens handlingar framåt.
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D § 67

Avslutning
Mötet förklaras för avslutat kl. 11.30, varvid ordföranden tackar för visat intresse.
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