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 Sammanträdesdatum 

 2021-10-28 
 

    

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 
Plats och tid Inredia, Tibro, kl. 09.30 – 11.15 

Deltagande Beslutande Ersättare 

 Ulrica Johansson (c), ordförande 
Anders Bredelius (m) 
Rolf Eriksson (s) 
Per-Olof Andersson (m) 
Sture Pettersson (s) 
Bengt Sjöberg (m) 
Katarina Wikström (s) 
Britt-Marie Sjöberg (c) 
Bodil Hedin (s) tjg ersättare 
Peter Lindroth (s) 
Torbjörn Colling (m) tjg ersättare 
Jan Hassel (s) 
Björn Thodenius (m) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lars Glad (m) 
 
 

Övriga deltagande Enligt särskild förteckning på omstående sida  

 Utses att justera Anders Bredelius (m)  

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  

Sekreterare  
 ...........................................................................  

Paragrafer 90 – 104 

 Hans Ingbert                          

Ordförande  
 ..........................................................................................................................  

 Ulrica Johansson (c)   
Justerande  

 ..........................................................................................................................  
 Anders Bredelius (m)  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Direktionen 

Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Datum för 
anslags uppsättande 2021–11 - Datum för  

anslags nedtagande 2021–11  -  

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 

Underskrift  
 ..........................................................................  

 Mikael Wallin 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Övriga deltagande 

Mikael Wallin  Förbundsdirektör 
Hans Ingbert  Stf räddningschef  
Magnus Svensson Personalföreträdare 
Joakim Ramåker T.f. räddningschef, Räddningstj. Västra Skaraborg §§ 
Alice Thörnqvist PRAO medföljer ordföranden 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 
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Övriga frågor ..................................................................................................... 30 
Avslutning ......................................................................................................... 31 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 90 

Anmälan om revisorernas bedömning av delårsrapport, samt 
granskningsrapport delår 2021 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

Bakgrund 

Revisionsmöte hölls 211004. 

Revisorerna gör följande bedömning: 

 att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i de-
lårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 
2021. 

 att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrappor-
tering är det prognostiserade förenligt med de finansiella mål som direkt-
ionen fastställt i budget 2021, samt 

 att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrappor-
tering är det prognostiserade resultatet delvis förenligt med de verksam-
hetsmål som direktionen fastställt i budget 2021. Direktionen har inte ut-
värderat samtliga mål på helårsbasis. 

 

Handlingar 

Revisorernas bedömning av delårsrapport, 211004 
pwc: Granskning av delårsrapport 2021 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 
D § 91 

Budget- och verksamhetsuppföljning september månad 2021 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Resultat för september 

 4 399 tkr 

Värdepappersförändring 

 3 042 tkr 

Balanskravsresutat september 

1 357 tkr 

Övriga kommentarer: 

Intäkter 
Intäktssidan fortsätter att gå bättre än budgeterat. Tillsynsverksamheten, intäkter 
övningsfältet Hasslum, automatiska brandlarm och försålda fordon är det som bi-
drar mest.  
 
Driftkostnader 
De höga driftskostnaderna härrör dels från kostnader i samband med utbildningar 
på övningsfältet Hasslum, men dels också från medvetna val där uppdatering av 
bl.a. uniform, larmställ, skyddsutrustning och idrottsmateriel har gjorts.  
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna genererar för närvarande ett överskott på totalen. Överskottet 
kommer inte att räcka till de kostnader vi har under senare delen av hösten och 
vintern. Personalkostnaderna för RIB är överskridna med ca. 250 tkr pga. öv-
nings- och utbildningsinsatser som genomförts inom virtuell simulering.  
 
Övrigt 
Värdepappren minskar för första gången 2021 och backar till 3 042 tkr. Från 
marknadsvärdet 2021-01-01 ligger värdeutvecklingen fortfarande på drygt 11%. 
(Marknadsvärde 210101: 26 359 tkr, Marknadsvärde 210930: 29 402 tkr) 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 
 
Insatser under september månad 2021  
Antalet larm har minskat med 30 larm från föregående månad.   
   
September 2021  Skövde   Tibro   Karls-

borg   
Hjo   Marie-

stad   
Töre-
boda   

Hova   Gulls-
pång   

Totalt   
RÖS   

Brand i byggnad   2 1 - - 4 - 1 - 8 
Brand i terräng   - - 3 - - - - 1 4 
Övrig brand   7 - - 1 1 4 - 1 14 
Trafikolycka   3 1 - - 5 2 1 - 12 
Utsläpp farligt 
ämne   

- - 1 - 2 - - - 3 

Hjärtstopp   3 - 1 3 5 - - 1 13 
Automatlarm   34 5 2 2 5 5 - 2 55 
Övrigt   7 - - 2 7 - - 1 17 
Summa   56 7 7 8 29 11 2 6 126 
   
 
September 2021 Bliks-

torp   
Storön/   
Brommö   

K- 
fors   

Marie-
stad 
D   

Mo-
holm   

Skövde  
 D   

Tim-
mers  -
dala   

Först.rvn.  
Borgunda  

Unde-
näs   

Volvo    

Brand i bygg-
nad   

- -  -  1 -  - -  - -  1 

Brand i terräng     - -  -  -  - - - 1  1 -  
Övrig brand   1  -  -  -  - - - - -  -  
Trafikolycka   - -  -  - 2 

 
-  - 1 -  

Hjärtstopp   - -  -  1  1  -  1  - 1 -  
Automatlarm   - -   - - 2 

 
- - -  8 

Utsläpp farligt 
ämne   

-  -  -  - 1 -  - - -  -  

Inkallade till stat-
ion   

-  -  -  2 -  3 -  - -  -  

Summa:   1 -   - 4 6 3 1 1  3 9 

  

 Automatlarm   

Antalet automatlarm har minskat med 21 larm denna månad.       

 Trafikolyckor   

Antalet larm om trafikolycka ligger på samma nivå som augusti månad. En kolli-
sion mellan personbil och minibuss inträffade på väg 49 utanför Tibro. Inga all-
varligare personskador rapporterades.  

E 20 V.26  V. 49   V. 200  V. 202 Övriga   
1 1 1 2 2 5 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 
 

Brand i byggnad   

I Gårdsjö brann flera byggnader ner till grunden. Bostadshuset kunde räddas efter 
ett snabbt ingripande av Hovastyrkan. I händelsen deltog härutöver räddningschef 
i beredskap, insatsledare samt styrkor från Gullspång och Mariestad. Styrkor från 
Töreboda samt Mariestad Deltid stod för beredskapen i området.  

En villa utanför Mariestad var övertänd vid styrkans framkomst. Branden begrän-
sades till byggnaden. Mariestad Deltid samt tankbil från Töreboda var insatta i 
händelsen.  

 Övrigt   

En skogsbrand inträffade vid Humsjön utanför Karlsborg. Insatsen pågick under 
ett dygn innan den kunde överlämnas till markägaren. Insatsledare och styrkor 
från Karlsborg, Töreboda, Undenäs samt Borgunda fösrstärkningsräddningsvärn 
deltog i händelsen.  

En person omkom då denne blev påkörd av ett tåg på Västra stambanan i Skövde. 
I denna händelse var styrka från Skövde samt Insatsledare på plats.   

Utbildning    

SMO-gruppen har under september månad genomfört två veckors GRIB-
utbildning för deltidspersonal. Gruppen har även genomfört virtuell befälsträning 
för alla deltidsbefäl samt övning, tema farliga ämnen för heltidsskiften Mariestad 
och Skövde. 

 
 Handlingar: Budgetuppföljning september månad 2021 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 92 

Gemensam systemledning i Skaraborg 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Arbetet i de olika delprojekten pågår, varav några redan hunnit delredovisas i un-
derlag med förslag till beslut.  

Ledningsdoktrinen har varit ute på remissrunda och är nu fastställd (21-10-26). 
Vissa styrningar i ledningsdoktrinen bedöms kunna bli mer kostnadsdrivande än 
tidigare beräknat.  

Dubbla dedikerade fiber för Zenit-klienter och CordCom installeras under okto-
ber. Provdrift beräknas kunna påbörjas under november månad. Debitering av li-
censer m.m. startar från 2021-12-01. 

Överläggningar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna för att dis-
kutera förutsättningar att träffa partsöverenskommelse om lokalt kollektivavtal för 
beredskapsfunktionerna vakthavande räddningschef (VRC) och regional insatsle-
dare (RIL) har inletts.  

Arbete med huvudavtal, underavtal och övriga styrdokument redovisas under sär-
skild beslutspunkt.  
 
Direktionen framför sitt tack till alla medarbetare för nedlagt arbete under korta 
tidsförhållanden. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 93 

Huvudavtal, underavtal och övriga styrdokument inför driftsätt-
ning av gemensam systemledning RÖS-RVS 

Direktionen beslutar 

att uppdra åt ordföranden att tillsammans med förbundsdirektören för rädd-
ningstjänstförbundet underteckna huvudavtal för det gemensamma led-
ningssystemet samt,  

att uppdra åt förbundsdirektören för räddningstjänstförbundet underteckna er-
forderliga underavtal och övriga styrdokument för det gemensamma led-
ningssystemet inför driftsättning av detsamma.  

 

Bakgrund  

Parterna ska genom samverkan nyttja medarbetarresurser, tekniska lösningar, led-
ningsstrukturer och rutiner för en effektiv gemensam systemledning för operativa 
händelser för att åstadkomma en ökad förmåga att leda kommunal räddnings-
tjänst. 

Syftet med avtalet är att skapa en gemensam systemledning och gränslös rädd-
ningstjänst för räddningstjänsternas östra och västra Skaraborg medlemskommu-
ner för att åstadkomma en ökad förmåga att leda kommunal räddningstjänst uti-
från kommunens ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. 
Genom avtalet kommer båda parterna nå en ökad förmåga att hantera och leda 
stora och små händelser, komplexa och/eller samtidiga händelser. 

Huvudavtalet mellan parterna reglerar gemensam systemledning och gränslös 
räddningstjänst på en övergripande nivå. Till huvudavtalet finns underavtal, styr-
dokument och andra handlingar som beskriver vissa funktioner och aspekter i de-
talj.  

Under avtalstiden kan underavtal, styrdokument och andra handlingar beträffande 
specifika områden komma att revideras, ingås respektive upprättas.  

Avtal med andra parter som de ingående parterna tecknat sedan tidigare fortsätter 
att gälla även efter att huvudavtalet börjat gälla. Parterna ansvarar för att ge den 
gemensamma systemledningen nödvändiga underlag och kännedom om de avtal 
som berör verksamheten. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 

 

Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om de handlingar som tillhör avtalet är 
motstridiga gäller de sinsemellan i följande ordning:  

1. Ändring/tillägg av huvudavtalet, 

2. Huvudavtalet, 

3. Underavtal, 

4. Styrdokument, 

5. Andra handlingar. 

 

Handlingar (UTKAST):  

1. Huvudavtal gällande gemensam systemledning och gränslös räddnings-
tjänst 

2. Arbetsmiljö  

3. Datadelningsavtal 

4. Ekonomi gemensam systemledning 

5. Sekretessförbindelse 

6. Sekretessinstruktion 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 94 

Lägesredovisning fördelningsnyckeln 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Direktionen fattade vid sammanträde 2021-09-30 beslut att fastställa reviderat för-
slag till handlingsplan avseende fortsatt arbete med finansiella principer, fördel-
ningsnyckel och förbundsordning (D 210930, D§87).  

Arbetet med översyn av den hittillsvarande fördelningsnyckeln ska fortsätta. För-
bundsdirektören har utarbetat ett reviderat förslag till handlingsplan för det fort-
satta arbetet. Handlingsplanen redovisas nedan:  

1. Uppdrag åt förbundsdirektören att i samverkan med Skövde kommuns ekonomi-
funktion utarbeta förslag på hur en reviderad/ny fördelningsnyckel kan utformas. 
Reviderad/ny fördelningsnyckel ska underlätta ev. framtida mottagande av nya 
medlemmar i räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

2. Förankra förslag på reviderad/ny fördelningsnyckel hos ekonomichefer och 
kommunchefer (motsv.)  

3. Därefter föreslå medlemskommunerna respektive kommunfullmäktige att god-
känna reviderad/ny fördelningsnyckel och därav nödvändiga justeringar av för-
bundsordningen.  

4. Ändringarna ska vara implementerade senast i budget 2023. 

Vid tidigare redovisningar i samma ärende har förbundsledning med stöd av 
Skövde ekonomifunktion kommit fram till och lämnat förslag för beslut att fastig-
heter (brandstationer och andra fastigheter) ska ägas och förvaltas av respektive 
medlemskommun och att förbundet sedan hyr dessa.  

Under år 2012 genomfördes en utredning gällande principer för finansiering och 
kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Ska-
raborg vid större investeringar av en förbunds- och kommungemensam arbets-
grupp. Direktionen och därefter samtliga medlemskommuner har tagit beslut om 
att anta arbetsgruppens förslag. Beslutet har dock aldrig genomförts som det var 
tänkt då kostnader relaterade till investeringar i fastigheter fortfarande hanteras 
inom räddningstjänstens verksamhetsbudget. 

Det beslut som tidigare fattats i Direktionen och i respektive medlemskommun 
behöver återigen fastställas för att tydliggöra att det gäller. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 

 

Kostnader för fastigheter bör särredovisas från övriga verksamhetskostnader i två 
delar, dels kostnader för fastigheter och lokaler som används för enskild kommuns 
angelägenhet, dels kostnader för fastigheter och lokaler som används för tydligt 
gemensamma angelägenheter av flera kommuner. Nya brandstationer bör uppfö-
ras och ägas av respektive medlemskommun.  

I förbundsordningen beskrivs bland annat hur förbundets kostnader, som inte 
täcks på annat sätt, ska täckas av medlemskommunerna. Kostnadsfördelningen är 
idag angiven i procentandelar och har sett likadan ut sedan förbundet bildades i 
nuvarande omfattning, dvs. från år 2001. Kostnaderna fördelas mellan förbunds-
medlemmarna 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 %.  

Vid det fortsatta arbetet har förbundsledning med stöd av Skövde kommuns eko-
nomifunktion kommit fram till ett första förslag vilka fördelningsnycklar som bör 
användas för att fördela förbundets kostnader som inte täcks på annat sätt. Fördel-
ningsnycklarna som föreslås användas är:  

1. Fördelningsnyckel invånarantal 

Kommunernas storlek och invånarantal är olika och bör därför vara en av 
fördelningsnycklarna. Invånarantalen speglar också antalet räddningsinsat-
ser i respektive kommun på ett bra sätt. 

2. Fördelningsnyckel lika 

Vissa delar i förbundet bör delas lika (en sjundedel eller 14,29%) på kost-
nader som varje kommun haft var för sig vid egen räddningstjänst. 

3. Fördelningsnyckel operativa resurser 

Fördelningsnyckel operativa resurser delas in i heltid, deltid och värnper-
sonal där de viktas med aktuell kostnadsbild. Respektive medlemskom-
mun bedöms också i viss mån kunna påverka sin kostnadsbild genom 
denna fördelningsnyckel.  

 
Direktionen anser att det fortsatta arbetet ska inriktas på ovan redovisade fördel-
ningsnycklar.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Exempelvis kan följande jämförelse göras: 

Nuvarande fördelningsnyckel         

Skövde 37,39% 

 Mariestad 26,27% 

Gullspång 8,31% 

Tibro 7,01% 

Hjo 7,01% 

Töreboda 7,01% 

Karlsborg 7,01% 

 

Förslag tre nycklar  

Skövde 38,05% 

Mariestad 32,31% 

Gullspång 8,04% 

Tibro 5,58% 

Hjo 5,45% 

Töreboda 5,48% 

Karlsborg 5,10% 

 

Det noteras vidare att förbundsdirektören orienterat respektive medlemskommun 
ekonomichefer och förbundschefer (motsv.) vid separat dialogmöten. Resultatet 
av dialogmötena redovisas nedan: 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Sammanfattande synpunkter och reflektioner fastighetsprocessen:  

 Samsyn i fastighetsfrågan, dvs. idag ägda fastigheter ska överföras till 
resp. kommun.  

 Gemensamt datum för överlåtelser ska arbetas fram. Brandstationerna i 
Skövde och Mariestad mest komplexa, varför datum kommer att sättas när 
respektive process kommit så långt att det går att bedöma.  

 Förbundsordning, principer för finansiering m.m. måste revideras och be-
slutsprocessas mot samma tidslinje.  

Sammanfattande synpunkter och reflektioner fördelningsnyckeln:  

 Ny fördelningsnyckel behöver antas innan vi ev. tar emot nya medlems-
kommuner i förbundet.  

 Ny fördelningsnyckel behöver gå mot enkelhet, men uppfattas relevant 
och tillräckligt rättvis. Förbundsperspektivet måste finnas och stärkas.  

 Att enbart fördela kostnader utifrån invånarantal uppfattas inte relevant el-
ler möjligt.  

 Den mest kostnadsdrivande faktorn, operativa vaktstyrkor, bör finnas med 
där respektive kommun i dialog med förbundet kan överväga vilka möjlig-
heter som finns att göra förändringar utifrån riskbild och likvärdigt skydd 
mot olyckor.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 95 

Sammanträdesintervall för 2022 

Direktionen beslutar 

att fastställa upprättade förslag till sammanträdesdatum för budgetbered- 
   ningen, samt 

att uppdra åt förbundsdirektören att lägga ut samtliga sammanträdesdatum i  
   respektive ledamots och ersättares Outlook. 

 

Bakgrund 

Noteras att presidiet för 2022 kommer att utgöras av, förutom ordföranden Ulrica 
Johansson,  1:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg, 2:e vice ordförande Catarina 
Davidsson. 1:e ersättare i presidiet blir Rolf Eriksson, 2:e ersättare Bengt Sjöberg 
och 3:e ersättare Jan Hassel. I budgetberedningen ingår även Anders Bredelius. 

Vid budgetberedningen medverkar utöver presidiet, dess ersättare samt en leda-
mot från den kommun som inte har presidieplats berört år. Härutöver brukar även 
kallas ekonomichef/kommunchef eller motsvarande enligt respektive kommuns 
beslut, samt räddningstjänstförbundets ekonomer.  

Månad Datum 
Februari 220225, kl 08.30-12.00 
Mars 220324, kl 08.30-12.00 
April 220422, kl 08.30-12.00 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 96 

Orientering om ev. kommande framställan om nya förbundsmed-
lemmar 

Direktionen beslutar 

att notera informationen, samt  

att direktionens presidie utgör referensgrupp för räddningstjänstförbundet. 

 

Bakgrund 

Medlemskommunerna Lidköping, Grästorp och Vara har genom respektive kom-
munstyrelse beslutat om ett utredningsuppdrag till respektive kommundirektör att 
ta fram beslutsunderlag för politiskt ställningstagande att ansöka om medlemskap 
i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Essunga kommunstyrelse förväntas fatta ett likalydande uppdrag till kommundi-
rektören vid sitt ordinarie sammanträde 25 oktober.  

Grästorps kommun har fattat ett beslut som innebär att genom utredning ta fram 
underlag för politiskt ställningstagande att ansöka om medlemskap i kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg alternativt räddningstjänstförbundet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  

För de fyra medlemskommunerna i Räddningstjänsten Västra skaraborg har beslu-
tats om följande projektorganisation: 

Beställare: Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice  ordförande i 
V4 

Styrgrupp: Kommundirektörerna i V4 

Arbetsgrupp: Ledningen för Räddningstjänsten Västra Skaraborg och 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Referensgrupp Övriga kommuner i Skaraborg, den egna organisationen 
och samverkansorgan 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Handlingar: 

1. Tjänsteskrivelse KS 2021/370 - Utredningsuppdrag 

2. Beslut KS § 212, Lidköpings kommun 

3. Beslut KS § 152, Vara kommun 

4. Beslut KSAU § 161, Vara kommun 

5. Beslut KS § 214, Grästorps kommun 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 97 

Presentation av Räddningstjänsten Västra Skaraborg 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Tillförordnad räddningschef, Joakim Ramåker, presenterar Räddningstjänsten 
Västra Skaraborgs (RVS) befintliga organisation samt ger sin bild av att medlems-
kommunerna i RVS beslutat att uppdra till respektive kommundirektör att ta fram 
beslutsunderlag för politiskt ställningstagande att ansöka om medlemskap i RÖS.  

 

Handlingar: 

PDF: Räddningstjänsten Västra Skaraborg  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 98 

Personalärenden 

Personalärenden 

Direktionens beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Anställningar och entledigande 

Följande personalförändringar har skett sedan april månad: 

Tillsvidareanställningar 

Namn    Titel  Station  Anst datum  

Cecilia Ljung Kaukonen Brandman Skövde 2021-08-02 

Namn    Titel  Station  Avgångs datum 

Erik Malmgren  Brandman Mariestad 2021-08-31 

Visstidsanställningar 

Namn    Titel  Station  Anst datum  Avg da-
tum 

Anton Sjögren   Brandman Skövde 210602 210830 
Daniel Rikse   Feriepraktik Skövde 210630 210815 
Emil Johansson  Brandman Mariestad 210802 210828 
Lukas Wahlsten  Feriepraktik Skövde 210629 210812 
Mattias Ganning  Brandman Mariestad 210607  
Pierre Svensson  Brandman Skövde 210605 210831 
Pär Andrén   Brandman Mariestad 210829 
Robert Stålborg  Brandman Mariestad 210607 210708 
Alexander Molin  Brandman Skövde 210601 210830 
Andreas Hägne  Brandman Skövde   210809 
Cecilia Ljung Kaukonen Brandman Skövde 210801* 
Isak Nero   Brandman Mariestad 210701  
Joakim Henberg  Brandman Skövde 210701 
Linus Simonsson  Brandman Skövde 210823 
*övergått till en tillsvidareanställning 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 99 

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Direktionen beslutar 

att lägga redogörelserna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kallt kontorsrum 

Et kontorsutrymme i anslutning till lektionssalen vid brandstationen i Skövde upp-
levs som kallt. Tillfälligt har problemet hanterats med en värmefläkt. Det upplevs 
dock inte som en långsiktig lösning. Förslaget är utplacering av extra vattenburet 
element.  

Hög ljudnivå i matsal 

Ljudnivån i matsalen i brandstationen i Skövde upplevs oms hög. Föreslagna åt-
gärder är uppsättande av ljudabsorbenter och släpskydd på stolar. Driftchefen har 
uppdragits att verkställa en totalöversyn av matsalen inbegripet även andra reno-
veringsbehov. 

Uteblivet högtalarlarm 

Vid larm om utsläpp farligt ämne fungerade inte ordinarie larmväg. Efter viss för-
dröjning tänds larmlampor, men signal uteblir liksom text på larmskärmar. Be-
dömningen är att larmservern låg nere. Det noteras ett tydligt behov av att även 
vid reservalarmering behöver signal, högtalarutrop och information på bildskär-
mar fungera. Översyn av tekniken pågår. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 100 

Underremiss – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har genom remiss berett kommunerna i Västra Götalands län och 
andra totalförsvarsaktörer möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens Beredskaps-
plan för Civilt Försvar Västra Götaland. 

Flertalet kommuner ingående i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra ska-
raborg har genom underremiss begärt in synpunkter från förbundet.  

Länsstyrelsens plan omfattar i dagsläget följande delar: 

 Huvuddokument 

 Bilaga Ledning och samordning 

 Bilaga Befolkningsskydd – skyddsrum 

 Bilaga Befolkningsskydd – utrymning och inkvartering 

 Bilaga Räddningstjänst under höjd beredskap 

 Bilaga Utbildningsväsendet och barnomsorg 

 Bilaga Undanförsel och förstöring 

Stf räddningschefen har i sitt förslag till yttrande i huvudsak begränsat sig till hu-
vuddokumentet, ledningsbilagan och bilaga räddningsjtänst under höjd beredskap. 

Planen utgår från perspektivet här och nu, vilket redan från början talar om att det 
är ett levande dokument.  

Det betonas särskilt det angelägna i att en MRV och länsstyrelsen gemensam 
grundsyn behöver utarbetas med redovisning av aktuell hotbild för att lokala nivå 
ska få rätt planeringsförutsättningar. 

Vidare noteras att de tilläggsuppgifter som lagen om skydd mot olyckor ålägger 
kommunal räddningsjtänst svårligen kan hanteras, då såväl resurser som förmåga 
saknas. Motsvarande gäller för tilläggsuppgiften att kommunal räddningstjänst 
ska medverka i sjuktransporter under höjd beredskap. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Slutligen saknas i dagsläget förutsättningar för den lokala nivån att fullgöra det 
s.k. omvända stödbehovet, då Försvarsmakten inte på ett tydligt sätt redogjort för 
vilka förväntningar som föreligger. 

I huvuddokumentet anförs att tydliga slutsatser för länet saknas. 

Bilagorna kring befolkningsskyddet har ett tydligt länsperspektiv då bilagorna är 
relevanta för såväl länsstyrelsen som för lokal nivå. Något som är särskilt framträ-
dande beträffande räddningsjtänst under höjd beredskap. 

 

Handlingar: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Svar underremiss Beredskapsplan för civilt 
försvar, dnr 2021-000955 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 101 

Informationsärenden 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

Handlingsprogramsprocessen 

Arbetet med utarbetande av nytt handlingsprogram pågår. Medlemskommunerna 
har nu tagit fram förslag till Handlingsprogram för de delar av, främst förebyg-
gande åtgärder mot olyckor andra än brand. När dessa antagits i repsektive poli-
tisk församling (kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige) kommer de att arbe-
tas in i de Handlingsprogrammet enigt lag om skydd mot olyckor.  

Inom räddningstjänstförbundet har ett utkast med sammanställning av medlems-
kommunernas förslag till lydelse och förslag till lydelse utifrån förbundets upp-
drag sammanställts. Några små justeringar återstår innan det kan skickas ut på en 
större remiss.  

Bedömningen är alltjämt att nytt handlingsprogram ska finnas färdigt och antaget 
inför 2022-01-01. 

RäddsamVG 

Möte med styrgruppen för RäddsamVG hölls 211014. Följande ärenden var före-
mål för överläggning.  

- Respektive organisation redogjorde för lägesbild gällande kommande krav 
på visselblåsarfunktion. Ingen är helt klar, men flera kommer att ta del av 
kommunens organisering av funktionen alt. anlita en extern part.  

- Beredningsgruppernas fortsatta arbete redovisades. Mycket aktiviteter har 
genomförts och kommer att genomföras under hösten.  

- Mötesdagar för styrgrupp samt dagar för ledningskonferenser vår och höst 
fastställdes.  

- Uppföljnings- och inspirationsdag med temat ”Inkluderande Räddnings-
tjänst” kommer genomföras 17 december.  

 Föreläsare:  

 Ulrika Jansson Genus forskare GBG universitet/ MSB 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 Kerstin Dejemyr, f.d. polis och författare 

 Christopher Kullenberg, Lektor GBG universitet.  

 Ola Mårtensson, MSB.”  

- RSG presenterade nytt namn för sin systemledning, ”Västra Räddnings-
regionen”. Avsiktsförklaring med SÄRF, Halland och Båstad finns.  

- Dialogmöte Räddsam VG, Polis och Ambulans kommer att genomföras 
för att nå samsyn och bästa möjliga hantering av suicid-larm.  

- Ev. ansöker beredningsgrupp förebyggande om projektmedel för att ut-
veckla arbetet med individanpassat brandskydd för särskilt utsatta.  

- VGR har bjudit in till möten ang. IVPA-avtal. Räddsam VG representeras 
av utvalda personer.  

- Räddningsinsatsen vid Övre Husargatan presenterades i korthet. Utred-
ningar pågår och kommer att redovisas då de slutförts.  

- Viktiga frågor för representanter mot SKR och SOBONA lyftes. R-SAP-
avtalet, nytt RIB-avtal 2022.  

- Tidigare styrgruppsmedlemmar avtackades med lunch och Räddsam VG-
plakett.  

Hemställan ang. fortsatt GRIB-utbildning 

RÖS skickade före sommaren en hemställan till MSB med begäran att få fortsätta 
bedriva GRIB-utbildning i egen regi på samma sätt som görs under 2021. Bedöm-
ningen är att flera räddningstjänster har fortsatt behov att utbilda på det sätt vi 
gjort och gör under 2021.  

MSB har gett positiv återkoppling på hemställan, vilket innebär att RÖS tillsam-
mans med RVS och SMS har fortsatt möjlighet att bedriva GRIB-utbildning vid 
övningsfältet Hasslum under 2022. Nästa steg är att göra en behovsinventering 
bland de räddningstjänster som skickar personal för dessa utbildningar hos oss.  

Ledningsdoktrin med stabstjänst 

Arbetsgrupp bestående av räddningscheferna för RÖS och RVS har tillsammans 
med ytterligare två medarbetare utarbetat ett förslag till ledningsdoktrin för den 
gemensamma systemledningen. Avsikten är att den gemensamma systemled-
ningen ska vara i kraft från och med 220301. De gemensamma funktionerna ut-
görs främst av funktionerna Vakthavande räddningschef (beredskapslagd), reg-
ional insatsledare (beredskapslagd), vakthavande befäl (jourlagd) och larm- och 
ledningsbefäl (dagtid vardagar). För befattningarna har identifierats olika roller 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

som ska kunna hanteras och vidare behörighetskrav utifrån nytt centralt utbild-
ningssystem (avser främst tillträdande befattningshavare i framtiden). Övergångs-
bestämmelser gäller med avseende på tidigare utbildningar. Bedömningen är att 
Ledningsdoktrinen, undantaget sambandsbilagan och uppdateringen av stabs-
tjänstbilagan, ska kunna ske enligt upprättad tidsplan.  

Västra Räddningsregionen 

Sedan 2019 samarbetar fem räddningstjänster utifrån en gemensam övergripande 
ledning med en ledningscentral placerad vid Räddningstjänsten Storgöteborg. De 
fem räddningstjänsterna är förutom Storgöteborg Alingsås-Vårgårda Räddnings-
tjänstförbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänst-
förbund och Öckerö Räddningstjänst. Den oktober 2021 tillkommer Herrljunga 
Räddningstjänst och den 18 oktober sker namnbyte till Västra Räddningsregionen. 

Västra Räddningsregionen ska ses som ett räddningsledningssystem. 

För närvarande pågår ett projekt för att utreda förutsättningarna för ytterligare till-
växt. I projektet ingår räddningstjänsterna i Halland, Båstad och södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

Bärande argument utgörs av ökad effektivitet vid komplexa, omfattande och sam-
tidiga räddningsinsatser avseende resursanvändning, större förmåga och uthållig-
het och förbättrade möjligheter till samverkan med andra aktörer. Särskilt poäng-
teras förmågan att samverka med beslutsfattare på en övergripande nivå. 

Arbetsmiljöverket – Föranmälan inspektion  

Arbetsmiljöverket (AMV) har föranmält att det avser genomföra en arbetsmiljöin-
spektion vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg 211208. Vid inspektionstillfället 
kommer att kontrolleras att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland 
annat avseende rutiner för undersökningar, riskbedömningar och åtgärder i arbets-
miljön samt kunskaper om arbetsmiljön hos de som arbetar med arbetsmiljöfrå-
gor. 

AMV har i översikt för tillsyn av räddningstjänst angett följande områden som 
tänkbara att fokusera på (även andra områden kan komma att kontrolleras):  

 Kemiska arbetsmiljörisker och smitta. Förteckning/Riskbedömning, per-
sonlig skyddsutrustning, Rök- och kemdykning, smitta.  

 Teknik. Arbetsutrustning, trycksatta anordningar, övningsplatser 

 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetstidens förläggning, psykiskt 
påfrestande arbete, kränkande särbehandling, våld och hot om våld.  

 Övriga områden. Trafik, ergonomi, risk för fall/lyftanordningar, medi-
cinska kontroller.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Medverkan, rutiner, uppgiftsfördelning 
och kunskaper, tillbud, undersökning, riskbedömning och handlingsplan.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 102 

Inriktning fortsatt arbete 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

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 ledningssy-
stem.  
Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har enats om ett ge-
mensamt projekt att tillskapa ett gemensamt ledningssystem. Projektä-
gare 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 projekt-
ledare.  
 

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 imple-
menteringen 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 ar-
betet 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 Göta-
land genom Räddsam VG 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Samarbetet räddningstjänsterna emellan som idag finns etablerat ge-
nom Räddsam VG har stort värde för samtliga och måste vidmakthål-
las och utvecklas. Detta är särskilt viktigt i en tid av stora förändringar 
för svensk räddningstjänst genom förändrade krav genom lag- och fö-
reskriftsstyrningar från Riksdag och MSB.  
 

6. Återuppta samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet 
Hasslum framtid 
Skövde kommun har rekryterat ny fastighetschef som tillträder under 
våren 2021. RÖS avser att återuppta den goda samverkan som etable-
rats runt övningsfältet Hasslums framtid. RÖS bedömda behov kom-
mer 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. Handlingspro-
grammet ska bygga på riskanalys. För det handlingsprogram som kom-
mer 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 per-
spektiv.  

 
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 / loka-
lisering av befintliga brandstationer i Skövde och Karlsborg.  

 
10. Fortsätta påbörjat översyns- och analysarbetet utifrån det upp-

drag 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 doku-
ment 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 åt-
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

gärder, t.ex. genomförd arbetsrättsutbildning, är påbörjade eller plane-
rade. Inriktning att fortlöpande utveckla chefs- och ledarskapet är ett 
synsätt och arbetssätt som måste gå hand i hand, vilket gör att detta ar-
bete ska fortsätta årligen från och med 2021.  

 
13. Arbetsgrupp tillkommande medlemmar i förbundet 

I formen av en arbetsgrupp förbereda för en ev. tillkommande fram-
ställan från Räddningstjänsten Västra Skaraborg om att ingå i Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 103 

Övriga frågor 

Under denna punkt upptas följande frågor: 

Direktionens decembermöte 

Mötet genomförs 2021-12-16, kl 08.30. Mötet följs av gemensam lunch där även 
årets mottagare av förtjänsttecken och minnesgåva inbjuds. Bedömningen är att 
det kommer att vara flera ärenden av beslutskaraktär, varför reservtid efter lun-
chen kan behöva tillgripas. 

Försök till anlagda bränder 

Vid Nyboskolan i Tibro har noterats ett antal försök att anlägga brand. I syfte att 
bryta ett ev. fortsättningsförlopp samverkar räddningstjänsten med polismyndig-
heten och Tibro kommun. 

Utbildning i Netpublicator 

Ledamöter och ersättare kommer att erbjudas utbildning i applikationen Netpubli-
cator då denna kommer att ersätt samtliga mejlutskick avseende handlingar och 
underlag till direktionsmöten från och med 2022-01-01.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 104 

Avslutning 

Mötet förklaras för avslutat kl. 11.15, varvid ordföranden tackar för visat intresse 
och engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


