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D § 105

Anmälan om behandlade hel- och delårsrapporter
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun har beslutat godkänna helårsbokslut
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för år 2020, samt bevilja ansvarsfrihet för
direktionen och enskilda ledamöter för år 2020.
Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat godkänna delårsrapport 2021 för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har beslutat notera delårsrapport 2021
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Handlingar
Kommunfullmäktige Karlsborgs kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll av 2021-10-25, dnr 2021–000319.
Kommunfullmäktige Hjo kommun, utdrag protokoll av 2021-11-11 § 77,
dnr 2021-221
Kommunfullmäktige Töreboda kommun, utdrag ur protokoll av 2021-11-29,
dnr 2021/397
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D § 106

Budget och verksamhetsuppföljning för oktober och november
2021
Direktionen beslutar
att

notera informationen, samt

att

överföra ev. överskjutande medel i investeringsbudgeten för 2021 till investeringsbudgeten för 2022 med anledning av senarelagda fordonsinköp.

Bakgrund
T.o.m. oktober 2021
Kommunbidraget
Summa intäkter
Driftkostnader
Personalkostnader
Värdepapper
Resultat
Resultat efter balanskravsjusteringar

Utfall ack
89 674 315
8 955 700
31 385 676
66 280 168

Budget
89 182 500
6 449 521
30 147 966
65 484 055

Avvikelse
+ 491 815
+ 2 506 179
- 1 237 710
- 796 113

+ 3 775 815
+ 4 739 985
+
964 170

Intäkter
Intäkterna fortsätter att ligga på högre nivå än budget. Det är flera bidragande orsaker till detta.
- Intäkter från tillsynsverksamheten (LSO - LBE)
- Teknisk service och restvärdesräddning
- Automatiska brandlarm
- Intäkter från genomförda utbildningar på övningsfältet
- Försålda fordon
- Kompensationsstöd Covid-19
- Erhållna projektmedel och omställningsstöd KAP-KL
Driftkostnader
Driftkostnaderna går över budget och orsakerna kan delvis speglas i intäkterna.
Kostnader knutna till genomförda utbildningar på övningsfältet bidrar starkt. RÖS
har också gjort medvetna förflyttningar inom flera områden där behov förelegat.
Uppgraderingar i räddningscentralen kopplat till bildandet av gemensamt ledningssystem med RVS bidrar också till ökad kostnadsbild.
- Uniform (både larmställ/skyddskläder och stationskläder)
Justerandes signatur
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Idrottsutrustning
Mtrl. till genomförda utbildningar övningsfältet Hasslum
Driftkostnader fordon (ex. drivmedelspriser m.m.)
Sanktionsavgift IMY (350 tkr)

Personalkostnader
Personalkostnaderna är väsentligt högre än budgeterat. Det är flera bidragande orsaker, men de främsta är:
- Ökade personalkostnader inom RIB-organisationen. (Utbildningar och
VR-simulering i VGR-projekt)
- Kostnader företagshälsovård utifrån AFS-krav medicinska kontroller (ca.
300 tkr)
- KPA förändrad livslängsberäkning (Ca. 1.1 Mkr)
Övrigt
Värdepappersutvecklingen fick ett bakslag under september månad och backade
nästan 1 Mkr. En återhämtning har skett under oktober månad och visar nu på en
positiv utveckling på 3 775 tkr ackumulerat t.o.m. oktober månad.
T.o.m. november 2021

Kommunbidraget
Summa intäkter
Summa driftkostnader
Summa personalkostnader
Värdepapperförändring
Resultat
Resultat efter balanskravsjusteringar

Utfall ack
- 98 592 481
- 10 399 002
34 549 812
72 693 823
+ 4 592 414
+ 6 340 262

Budget
- 98 100 750
- 7 094 473
33 162 763
72 032 461

Avvikelse
491 731
3 304 529
-1 387 049
-661 363

+ 1 747 848

Intäkter
Intäkterna fortsätter att ligga på betydligt högre nivå än budgeterat. Det är flera bidragande orsaker till detta. De tidigare redovisade faktorerna som påverkat intäkterna i positiv riktning kvarstår, där intäkterna på övningsfältet Hasslum är det
som sticker ut mest och har genererat mer än dubbelt budgeterade intäkter tack
vare att RÖS tog möjligheten att ansöka om att få bedriva GRIB-utbildning.
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Det faktum att vi sålt begagnade fordon för 450 tkr är också en positiv avvikelse
för detta verksamhetsår.
Driftkostnader
Driftkostnaderna går över budget och orsakerna kan delvis speglas i intäkterna.
Kostnader knutna till genomförda utbildningar på övningsfältet bidrar starkt.
Personalkostnader
Personalkostnaderna fortsätter ligga högre än budgeterat. Även här finns flera bidragande orsaker med särskilda utbildningsinsatser (VR och FIP för deltidsorganisationen) samt timanställningar vid övningsfältet kopplat till den utökade utbildningsverksamheten och en överanställning på förebyggandeavdelningen.
Övrigt
Värdepappersutvecklingen har gått fortsatt starkt framåt sedan oktober. Positiv
värdeförändring är uppe i 4 592 tkr.
Prognos helår 2021
Vid årets sista prognos konstateras att RÖS har haft god förmåga att hålla budget
utifrån de omständigheter som bedöms möjliga att påverka av förbundsledningen.
RÖS har i skrivande stund inte behövt genomföra någon extraordinärt kostnadsdrivande räddningsinsats, vilket är tacksamt ur flera aspekter, inte minst ekonomiskt. Bildandet av det gemensamma ledningssystemet går under årets två sista
månader in i slutfas och innebär också att flera större kostnader uppstår, bl.a. utbildning av personal i stor omfattning, men också investerings- och driftskostnader. Nya avtal med SOS Alarm i Sverige AB börjar gälla från och med 2021-1201 och kommer också att generera kostnader utöver budgeterade.
Bedömningen är fortsatt att RÖS kommer att klara av att hålla det finansiella målet om ett ”noll-resultat” för verksamhetsåret 2021. De 964 tkr som ligger som ett
ackumulerat överskott t.o.m. oktober månad behövs för att täcka kända kostnader
inom flera olika områden resterande del av året. Det handlar om både drift- och
personalkostnader.
Tillägg efter november månads ekonomiuppföljning.
Intäkterna har fortsatt generera över budgeterade, varför vi ser att ett nollresultat
inte är det troliga utfallet. Ett överskott omkring 6–800 tkr bedöms mer rimligt.
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Insatser under oktober månad 2021
Antalet larm har minskat med 13 larm från föregående månad.
Oktober 2021

Skövde Tibro

Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Utsläpp farligt
ämne
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Summa
Oktober 2021

Karlsborg

Hjo

Marie- Törestad
boda

Hova

Gulls- Totalt
pång
RÖS

4
7
1

1
1
3
-

-

3
1

1
2
1
2

1
2
1
-

1
-

2
2
-

11
1
5
15
4

6
28
8
54

3
1
2
11

-

1
5

2
15
4
27

2
1
7

1
2
4

1
5

13
49
15
113

Bliks- Storön/
torp Brommö

K- Marie- Mofors stad holm
D

Brand i byggnad
Brand i terräng

2

-

-

-

-

-

Övrig brand

-

-

Trafikolycka

-

Hjärtstopp

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

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automatlarm

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

Utsläpp farligt
ämne
Inkallade till station
Summa:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

3

1

-

-

4

Automatlarm
Antalet automatlarm har minskat med sex larm denna månad.
Trafikolyckor
Trafikolyckorna har ökat med tre larm sedan september månad. Två personbilar
kolliderade på Kurumsgatan i Tibro. Två personer fördes till sjukhus för kontroll.
I vårt område har det varit en del viltolyckor, sju kollisioner med älg samt en kollision med vildsvin. Inga personskador rapporterades i dessa olyckor.
E 20
2
Justerandes signatur

V. 26
1

V. 49
3

V. 200
2
Utdragsbestyrkande
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Brand i byggnad
I Korsberga utanför Hjo inträffade en brand i en ca 22 meter hög silo innehållande
ensilage. Branden kunde begränsas till startutrymmet. Insatsledare samt styrkor
från Hjo, Blikstorp och tankbil från Skövde på plats. Tibrostyrkan på täckpunkt.
En spisbrand inträffade i en fastighet i Gullspång. Där kunde Gullspångsstyrkan
begränsa branden till kryddskåpet ovanför spisen. Under den händelsen stod Hovastyrkan för beredskapen i området.
I en byggnad på Haganders väg i Skövde uppstod en brand i en husbil som var under reparation. Branden kunde begränsas till startutrymmet då dubbla skärsläckarenheter användes samt övertryck sattes i angränsande lokal. Insatsledare, räddningschef i beredskap samt Skövde Heltid, SMO-styrkan och Skövde Deltid var
insatta i denna händelse. Styrkan från Tibro på täckpunkt.
Utbildning
Under hela oktober månad har SMO-gruppen bedrivit utbildning GRiB (introduktionsutbildning + Grib 1 a/b)Insatser under november månad 2021
Antalet larm har ökat med 23 larm från föregående månad.
November 2021
Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Utsläpp farligt
ämne
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Summa

Justerandes signatur

Skövde Tibro

Karlsborg

Hjo

Marie- Törestad
boda

Hova

Gulls- Totalt
pång
RÖS

2
5
4
1

2
1
1
-

1
3
1

2
3
-

3
1
2
5
-

2
1
-

4
2
2
-

1
-

16
1
11
19
2

8
32
5
57

1
5

1
1
7

1
3
1
10

3
15
3
32

1
2
1
7

1
3
1
13

2
2
5

18
58
11
136
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November 2021 Bliks- Storön/

torp Brommö

K- Marie- Mofors stad holm
D

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

Brand i byggnad
Brand i terräng

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övrig brand

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trafikolycka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hjärtstopp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automatlarm

-

-

1

-

-

7

-

-

-

2

1

Övrigt

-

-

-

-

-

Inkallade till station
Summa:

-

-

-

2

1
2

-

2

-

-

-

-

-

-

1

3

2

3

3

-

-

7

Automatlarm
Antalet automatlarm har ökat med 10 larm denna månad.
Trafikolyckor
Trafikolyckorna har ökat med fyra larm sedan oktober månad.
En trafikolycka inträffade på E 20 utanför Hova. Där fick en person klippas loss
av Hovastyrkan. På väg 49 utanför Karlsborg kollidera två fordon, två personer
fördes till sjukhus för kontroll.
E 20

V.26

V. 49

V. 194

V. 201

V. 202

Övriga

5

2

2

1

2

1

6

Brand i byggnad
I Hjo inträffade en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus. Branden kunde begränsas
till startlägenheten. Styrkor från Hjo och Tibro samt Insatsledare var på plats. En
person fördes till sjukhus för kontroll.
En föreningslokal i Tibro utsattes för skadegörelse. Vid Tibrostyrkans framkomst
var lokalen rökfylld. Efter ett snabbt ingripande kunde branden begränsas. En
styrka från Skövde samt Insatsledare var insatta i händelsen.
En villa i Hova fick brand och rökskador efter en brand som startat på villans spis.
I denna händelse var Insatsledare samt styrkan från Gullspång insatta.
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Utanför Töreboda inträffade en villabrand. Där möttes Törebodastyrkan av rök
och lågor från villans taknock. I väntan på styrkan från Mariestad utfördes både
invändig och utvändig släckning. Mariestad D höll beredskapen på täckpunkt.
I Lyrestad inträffade en fullt utvecklad brand på första våning i en villa. Mariestadsstyrkan larmades. Branden orsakade stora skador på byggnaden. I händelsen
deltog även Mariestad Deltid samt Insatsledare. Styrkan från Töreboda stod på
täckpunkt.
Övrigt
Ett pelletsupplag i Hova har eldhärjats vid ett flertal tillfällen. Inga större skador
på byggnaden inträffade. Polisutredning pågår.
Utbildning
Under november månad har SMO-gruppen medverkat i Grib 1 A och B, FIPutbildning samt temadagar för heltidsstyrkorna på fältet. Gruppen har genomfört
utrymningsövning på Elins Esplanad. Vidare har gruppen under månaden haft information/ upp i rök på:


Myggdansens förskola



Raul Wallenbergsskolan F6 ca: 50 barn



Baggeboskolan:

ca: 50 elever



Nyboskolan:

ca: 100 elever

ca: 25 barn

Handlingar:

Justerandes signatur

-

Budgetuppföljning oktober 2021 med helårsprognos

-

Budgetuppföljning november 2021 med investeringsanalys
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D § 107

Dataskyddsombudet redogör övergripande för GDPR
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har
rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.
Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en
förening eller någon annan typ av verksamhet.
Bakomliggande syfte samt när förordningen är tillämplig
Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I EKMR
ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige.
Även i EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för
privat- och familjeliv. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd
för personuppgifter. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater.
På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i regeringsformen.
Dessa grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter,
som i dataskyddsförordningen (GDPR).
Förbundsdirektören uppdras att skicka ut redovisad presentation tillsammans med
mötesprotokollet. Det noteras att Räddningstjänstförbundet
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D § 108

Föredragning placering pensionsmedel
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
För att trygga utbetalningen av framtida pensionsutbetalningar avsätter räddningstjänsten medel i en pensionsfond i egen regi. Syftet med pensionsfonden är att
möta indexeringskostnader i pensionsskulden med en avkastning från placeringarna.
Målet med placeringarna är trygga minst 110% av det aktuella beräknade värdet
av pensionsskulden. Om värdet av pensionsfonden överstiger 110% kan uttag ur
fonden ske för finansiering av övrigt likviditetsbehov av räddningstjänsten.
Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger tio år. För att uppnå de långsiktiga placeringsmålen, är förbundet beredd att acceptera vissa kortsiktiga värdefluktuationer.
Placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdeökning
som motsvarar minst 4,5% över Stibor 90 dagar, sett över en rullande femårsperiod.
Uppföljning
Varje tertial skall förvaltningsutfallet rapporteras. Följande ska ingå i rapporteringen:

Justerandes signatur

-

Aktuell värdering av tillgångar

-

Tillgångsportföljens totala avkastning under perioden, under året och sedan start

-

Procentuell fördelning på olika tillgångsslag

-

Utvärdering av portföljen och förvaltare mot jämförelseindex, med tilllämpning av vedertagna nyckeltal och riskmått

-

Utvärdering av totalportföljen i förhållande till normalportfölj

-

Utvärdering av totalportföljens utveckling i förhållande till det långsiktiga
avkastningsmålet
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Årsrapport
En årsrapport över medelsförvaltningen skall lämnas till förbundsdirektionen. Utöver innehållet i kapitel 3 ska en hållbarhetsscreening göras där portföljens CO2
avtryck presenteras. En återrapportering utifrån portföljens efterlevnad av följande
perspektiv ska inkluderas:
•

Global Development Goals

•

Parisavtalet

•

De av Sverige antagen FN konventioner (till exempel Barnkonventionen)

Handlingar:
-

Justerandes signatur

Placeringsrapport jan-nov 2021 (RÖS)
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D § 109

Arbete med ny fördelningsnyckel och fastighetsprocess
Direktionen beslutar
att

notera delredovisningen gällande pågående arbete med ny fördelningsnyckel och fastighetsprocess,

att

anta föreslagen förändring av förbundsordningen § 11, gällande fördelning
av fastighetskostnader,

att

hemställa hos respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att godkänna förslaget till förändring i förbundsordningen att gälla från och med
2022-04-01,

att

uppdra åt förbundsdirektören att lämna slutligt förslag till förändrad fördelningsnyckel och förbundsordning för att kunna antas vid direktionens sammanträde den 28 januari 2022 för vidare beslutsprocess hos respektive
medlemskommun därefter,

att

med avslag Anders Bredelius och Sture Pettersson yrkande om tilläggsuppdrag för fortsatt utredning, inte uppdra åt förbundsdirektören att genomföra ytterligare utredning, samt

att

presidiemötet den 27 januari 2022 utgår och ersätts med direktionsmöte
den 28 januari, kl 08.30.

Ärendebehandling
Under Direktionens överläggning om ny fördelningsnyckel yrkar Anders Bredelius (m) och Sture Pettersson (s) att förbundsdirektören ska ges tilläggsuppdrag innefattande redovisning av hur SMO-styrkan (Skydd Mot Olyckor) används fördelat på uppgifter och plats, redovisning av hur styrkorna i förbundet används för
uppgifter över ytan samt fördjupad redovisning av hur de tre fördelningsnycklarna
i detalj är uppbyggda.
Förbundsdirektören förklarar sig beredd att hantera frågeställningarna, men konstaterar samtidigt att tillförsel av utredningsresurser i så fall erfordras.
Britt-Marie Sjöberg (c) begär ajournering.
När förhandlingarna återupptas inleds detta med att ledamöterna ges ordet. Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag; dels Bredelius och Pettersson yrkanden om fördjupad utredning, dels att yrkandet ska avslås.
Ordföranden ställer först frågan om Direktionen bifaller Bredelius och Pettersson
yrkande och därefter ställs frågan om avslag av yrkandet. Ordföranden finner att
Direktionen beslutat avslå yrkandet från Bredelius och Pettersson.
Justerandes signatur
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Bakgrund
Ny fördelningsnyckel
Vid direktionens sammanträde 2021-09-30 (D § 87) beslutade direktionen om ett
reviderat förslag till handlingsplan avseende fortsatt arbete med finansiella principer, fördelningsnyckel och förbundsordning enligt nedan.
Arbetet med översyn av den hittillsvarande fördelningsnyckeln ska fortsätta. Förbundsdirektören har utarbetat ett reviderat förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen redovisas nedan:
1. Uppdrag åt förbundsdirektören att i samverkan med Skövde kommuns
ekonomifunktion 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
godkänna reviderad/ny fördelningsnyckel och därav nödvändiga justeringar av förbundsordningen.
4. Ändringarna ska vara implementerade senast i budget 2023.
Vid direktionens efterföljande sammanträde 2021-10-28 (D 94 §) delredovisades
arbetet med framarbetande av ny fördelningsnyckel enligt nedan. Inför delredovisningen hade möten med ekonomichefsgruppen samt möte med kommunchefsgruppen genomförts.
Vid tidigare redovisningar i samma ärende har förbundsledning med stöd av
Skövde ekonomifunktion kommit fram till och lämnat förslag för beslut att fastigheter (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 Skaraborg vid större investeringar av en förbunds- och kommungemensam arbetsgrupp. 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.
Justerandes signatur
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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 uppföras 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 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 %.
Vid det fortsatta arbetet har förbundsledning med stöd av Skövde kommuns ekonomifunktion kommit fram till ett första förslag vilka fördelningsnycklar som bör
användas för att fördela förbundets kostnader som inte täcks på annat sätt. Fördelningsnycklarna som föreslås användas är:
1. Fördelningsnyckel invånarantal
Kommunernas storlek och invånarantal är olika och bör därför vara en av
fördelningsnycklarna. Invånarantalen speglar också antalet räddningsinsatser i respektive kommun på ett bra sätt.
2. Fördelningsnyckel lika
Vissa delar i förbundet bör delas lika (en sjundedel eller 14,29%) på kostnader som varje kommun haft var för sig vid egen räddningstjänst.
3. Fördelningsnyckel operativa resurser
Fördelningsnyckel operativa resurser delas in i heltid, deltid och värnpersonal där de viktas med aktuell kostnadsbild. Respektive medlemskommun bedöms också i viss mån kunna påverka sin kostnadsbild genom
denna fördelningsnyckel.
Vid delredovisningen pekade en ny fördelning av kostnader på betydande kostnadsökning för Mariestads kommun och kostnadsminskningar för flera andra
medlemskommuner. Det redovisades dock med tydlighet att ytterligare arbete
med att knyta de olika fördelningsnycklarna till olika poster i budgeten på ett mer
preciserat sätt var nödvändigt och att resultatet därefter skulle kunna se annorlunda ut.
Direktionen ansåg att det fortsatta arbetet skulle inriktas på ovan redovisade fördelningsnycklar och gav fortsatt stöd att arbeta i den riktning som påbörjats.
Mariestads kommun bjöd in RÖS ledning och ekonomifunktion från Skövde kommun till ett dialogmöte ang. det som framkommit vid delredovisningen ovan. Vid
Justerandes signatur
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dialogmötet framfördes en tydlig uppfattning att en ny fördelningsnyckel som innebär betydande kostnadsökningar för Mariestads kommun inte kommer att godkännas. Mot bakgrund av tidigare redovisade fördelningsnycklar från andra förbund och hur kostnadsfördelningen skulle förändras för Mariestads kommun om
de skulle tillämpas har samtliga påvisat en potentiell kostnadsminskning för Mariestads kommun, det har även den enklaste formen av fördelningsnyckel genom invånarantal gjort.
Förbundsledning och ekonomifunktion från Skövde kommun redogjorde för hur
arbetet med framtagande av ny fördelningsnyckel gjorts och att det skett på ett direkt uppdrag av direktionen. Mariestads kommun informerades också igen att det
inte presenterats ett färdigt förslag att ta ställning till ännu, utan att den delredovisning som gjorts har syftat till att få ev. nya direktiv eller styrning i givet uppdrag samt att det kvarstår arbete med att ytterligare precisera vilka delar av budgeten resp. nyckel ska påverka.
Förbundsledning har med stöd av ekonomifunktionen vid Skövde kommun arbetat
vidare med de tre fördelningsnycklarna utifrån inriktning från föregående direktionsmöte. Arbetet har handlat om att fortsatt bedöma vilken del i budgeten respektive nyckel ska viktas mot, där resultat förändras kraftigt beroende på val av
nyckel för olika budgetposter.
Ett fåtal nycklar ger en trubbigare fördelning, där en övergång till en förenklad
fördelningsnyckel får en tydlig förändrad fördelning av kostnader mellan medlemskommunerna. Möjligheten att göra en succesiv övergång av nuvarande fördelningsnyckel till en ny kan övervägas i det fortsatta arbetet. Det fortsatta arbetet
har lett fram till en tydligt förändrad fördelning. Fördelningsnycklarna ”Befolkning” och ”Lika” slår väldigt olika beroende på vilken del i budgeten respektive
nyckel används för att fördela kostnad på.

Justerandes signatur
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Förändrad kostnadsfördelning vid andra delredovisningstillfället:
Medlemskommun

Nuvarande för- Ny fördelning
delning

Förändring kostnad:

Skövde

37,39%

37,46%

+ 77 803 kr

Mariestad

26,27%

26,56%

+ 313 115 kr

Tibro

7,01%

7,47%

+ 492 596 kr

Hjo

7,01%

6,94%

- 71 862 kr

Karlsborg

7,01%

6,21%

-862 014 kr

Töreboda

7,01%

6,98%

-36 368 kr

Gullspång

8,31%

8,38%

+ 75 972 kr

Fastighetsprocessen
Enligt tidigare redovisning har förbundsledning med stöd av Skövde ekonomifunktion kommit fram till och lämnat förslag för beslut att fastigheter (brandstationer och andra fastigheter) ska ägas och förvaltas av respektive medlemskommun
och att förbundet sedan hyr dessa.
2021-02-26 beslutade direktionen att två frågeställningar gällande fastighetsfrågan
skulle ställas till respektive medlemskommun.
-

Hur ser kommunen på fastighetsfrågan med avseende på huvudman?
Finns det några särskilda frågeställningar som särskilt behöver belysas inför en övergång?

Svaren som lämnades gav vid handen att den principiella frågan om kommunen
som huvudman för ägda brandstationer och fastigheter uppfattades som enhällig
och positiv till att resp. kommun är huvudman. De fastigheter som RÖS idag hyr
av extern part kan hanteras olika beroende på vilket som bedöms mest fördelaktigt
ur ett helhetsperspektiv baserade på gällande hyresavtal.
Dialog har därefter förts med samtliga kommunchefer/kommundirektörer (eller
deras ersättare) för att påbörja process mot ett fastighetsöverlåtande. Brandstationerna i Skövde och Mariestad har bedömts som de mest komplexa objekten, varför
tidpunkt för överlåtelse måste sättas utifrån de fastigheterna. Preliminär tidpunkt

Justerandes signatur
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för överlåtelse är satt till 2022-03-01. Mall för överlåtelse har tagits fram och dialog har genomförts med flera fastighetschefer och ekonomer i aktuella medlemskommuner.
RÖS kommer sannolikt att ingå korta hyresavtal med enkla gränsdragningslistor
initialt, för att skapa tid att i dialog komma överens om långsiktiga hyresavtal med
respektive kommun.
Tidigare förslag på förändring av förbundsordningen kopplat till fastighetsprocessen avseende huvudmannaskap samt fördelning av kostnader är reviderat ytterligare enligt nedan. Att beakta är nuvarande fördelningstal (fördelningsnyckel) som
också är under process för eventuell förändring.
Paragraf 11 i förbundsordningen gällande kostnadstäckning bör ändras till nedanstående.
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat
sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna ska fördelas mellan
förbundsmedlemmarna enligt följande kostnadsfördelning.
Kostnaderna ska 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 %.
Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för lokaler och
fastigheter som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader ska särredovisas
från övriga verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighetskostnader respektive gemensamma fastighetskostnader.
Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller
skapas för enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av den enskilda
medlemskommunen. Gemensamma fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för gemensamma angelägenheter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner gemensamt enligt ovanstående kostnadsfördelning.
Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för året
budgeterat belopp.
Medlemskommunerna ska kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga ersättning,
enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning kommunalförbundet genomfört enligt § 2.

Handlingar:

Justerandes signatur

-

Delredovisning 2, fördelningsnyckel RÖS

-

Reviderad rapport: ”Hantering av investeringar inom Räddningstjänsten
Östra Skaraborg”
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D § 110

Tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter för 2022
Direktionen beslutar
att

med ersättande av tidigare beslut fr.o.m. 2022-01-01 utse följande medar
betare till tillsynsförrättare inom Östra Skaraborg:
-

att

Stf. räddningschef Hans Ingbert
chef förebyggande avdelningen Daniele Coen
chef operativa avdelningen Robert Zeidlitz
brandingenjör Bertil Andersson
brandingenjör Erik Lyckebäck
brandingenjör Rasmus Frid
brandingenjör Malin Björkqvist
brandinspektör Christian Elton
brandinspektör Karin Sundström
brandinspektör Hannes Lidbeck
brandinspektör Therese Molin
med ersättande av tidigare beslut fr.o.m. 2022-01-01 och tillsvidare utse
följande medarbetare hos avtalade entreprenörer till brandskyddskontrollanter inom Östra Skaraborg i respektive distrikt:

Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner
- skorstensfejartekniker Johan Pontén
- skorstensfejartekniker Niklas Eie
- skorstensfejartekniker John Finnig
- skorstensfejaringenjör Håkan Källqvist
- skorstensfejartekniker Emil Ljusarve
- skorstensfejaringenjör Morgan Granat
- skorstensfejartekniker Dennis Molin
- skorstensfejartekniker Hans-Olof Flykt
Skövde kommun
- skorstensfejartekniker Emil Nilsson
- skorstensfejartekniker Rickard Sjöblom Nilsson
- skorstensfejartekniker Ni kolas Bergqvist
- skorstensfejartekniker Martin Berggren
- skorstensfejaringenjör Simon Eriksson
- skorstensfejaringenjör Bengt Ryberg
Med förordnandet följer rätt att besluta å Direktionens vägnar enligt fastställd delegationsordning.

Justerandes signatur
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Bakgrund
I lag och förordning om skydd mot olyckor ställs krav på kompetens och behörighet för tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter. Kommunalförbundet beslutar själv om kompetensen för tillsynsförrättare medan förordningen ställer krav
på lägst skorstensfejarteknikerexamen som behörighet för brandskyddskontrollanter. Förordnade bör göras en gång per år.
Delges: Utsedda tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter

Justerandes signatur
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D § 111

Anmälan om förordnade av räddningsledare
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Enligt lag om skydd mot olyckor är räddningschefen räddningsledare. Räddningschefen kan delegera rätten till annan att vara räddningsledare. För att vara räddningsledare ska vederbörande med godkännande ha genomgått lägst utbildningen
Räddningsledning A vid av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap anordnad utbildning och i övrigt vara lämplig för tjänsten.
Vid räddningstjänsten har de befäl som innehar, eller tjänstgör som ersättare, i någon av nedanstående befattningar delegerats rätten att vara räddningsledare. De
inbördes relationerna mellan befattningshavarna regleras i handlingsprogrammet
respektive Ledningsdoktrin med stabstjänst.
Vakthavande räddningschef
Vakthavande befäl
Regional insatsledare
Insatsledare
Styrkeledare heltid och deltid
Den nya systemledningen medför att personal vid Räddningstjänsten Västra Skaraborg (i funktionerna vakthavande räddningschef och insatsledare), vid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (i funktionen vakthavande befäl) samt vid Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (i funktionen vakthavande befäl) även har förordnats att vara räddningsledare i de kommuner som ingår i den gemensamma
ledningsdoktrinen.
Noteras vidare att styrkeledare med kompetens enligt ovan vid industribrandförsvaret vid Volvo genom avtal med förbundet utgör kommunal räddningsstyrka,
främst vid insatser dagtid inom industriområdet. När kommunalt anställt befäl
övergår anländer övergår normalt räddningsledarskapet till denne.
Delges: Förordnade räddningsledare
Handlingar: Förteckning över förordnade räddningsledare.
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D § 112

Val av 1:e och 2:e vice ordförande samt ersättare i presidie och
beredningsutskott för 2022
Direktionen beslutar
att till 1:e vice ordförande välja Britt-Marie Sjöberg (c) Hjo och till 2:e vice ordförande välja Catarina Davidsson (c) Karlsborg samt till ersättare i presidiet
för 2022 välja i turordning Rolf Eriksson (s) Tibro, Bengt Sjöberg (m) Töreboda samt Jan Hassel (s) Gullspång,
att direktionens beredningsutskott utgörs av dess presidie, samt
att direktionens beredningsutskott budget utgörs av presidiet jämte ersättare samt
Anders Bredelius (m) Mariestad.

Bakgrund
Enligt arbetsordning för Direktionen skall val av 1:e och 2:e vice ordförande samt
ersättare till beredningsutskottet göras årligen vid Direktionens sista sammanträde
för det kommande verksamhetsåret.
Val till de olika posterna följer upprättat turordningsschema mellan kommunerna.
Enligt turordningslistan är det för 2022 Hjo kommun som tillsätter posten som 1:e
vice ordföranden och Karlsborg som tillsätter 2:e vice ordföranden. Ersättare i
presidiet tillsätts enligt turordningslistan i följande ordning: 1. Tibro, 2. Töreboda,
3. Gullspång.
Vid beredningsutskottets budgetsammanträden inbjuds normalt presidiet, dess ersättare samt en representant för den medlemskommun som under året inte ingår
som ordinarie eller ersättare i beredningsutskottet. Vidare erbjuds regelmässigt
medlemskommunerna att ta med en tjänsteman (vanligen ekonomichef (motsv.)).
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D § 113

Firmatecknare, attestanter och avtalstecknare för kommunalförbundet 2022
Direktionen beslutar
att utse attestanter och anskaffningsberättigade enligt förteckning,
att utse ordföranden, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande till firmatecknare i principiella frågor,
att utse förbundsdirektör Mikael Wallin till firmatecknare i den löpande verksamheten,
att utse ordföranden, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande till firmatecknare i förening med förbundsdirektör Mikael Wallin till avtalstecknare,
att utse förbundsdirektör Mikael Wallin till avtalstecknare i den löpande verksamheten, samt
att beslut enligt denna paragraf gäller tillsvidare under 2022.

Bakgrund
Beslut om attestanter, inköpsberättigade samt firmatecknare skall tas årligen. Förslaget till beslut följer den praxis som tillämpas sedan tidigare år.
Vid förfall för förbundsdirektören inträder stf förbundsdirektör Daniele Coen som
firma- respektive avtalstecknare.
Handlingar
Förteckning över beslutsattestanter samt inköpsberättigade för år 2022.
Delges
Ekonomiavdelningen, Skövde kommun
Anskaffningsberättigade

Justerandes signatur
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D § 114

Fullmakt och attestanter vid ekonomiavdelningen hos Skövde
kommun 2022
Direktionen föreslås besluta

Justerandes signatur

att

genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 2022 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och
vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder:

att

rätt att för Räddningstjänsten östra Skaraborgs räkning utföra utbetalningar
och omdisponeringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av
förbundet:
Bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, redovisningsansvarig
Andreas Åkegård, finanskontroller Bas Thijssen, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Jenny Larsson,
Maria Sjöqvist, Marie Gustafsson, Lise-Lott Lindelöf, Sandra Svarén, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson och
Linda Skoglund att två i förening ha rätt att för Räddningstjänsten östra
Skaraborgs räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av pengar på
banken utifrån attesterat underlag av förbundet samt beslutsattestera bokföringsorder. För utbetalning rörande skattedeklarationer och inkomstdeklarationer se nedan.

att

rätt att företräda Räddningstjänsten östra Skaraborg vad gäller skattedeklarationer och inkomstdeklaration bemyndigas till av Skövde kommun anställda ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie
Nyman, redovisningsansvarig Andreas Åkegård, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Jenny Larsson, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Sandra Svarén, Maria
Sjöqvist och Rebecca Andersson samt handläggarna på löneavdelningen
Emma Melin, Jennie Kroon Isaksson och Johan Hult att företräda Räddningstjänsten östra Skaraborg avseende skattedeklarationer och inkomstdeklaration samt beslutsattestera bokföringsorder och utbetalning inom området.

att

rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar ges till av
Skövde kommunanställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, kommunjurist Emma Danielsson eller stadsjurist Tobias Carlgren, får envar tillsammans med någon av handläggarna
vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning Marie Gustavsson,
Utdragsbestyrkande
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Lise-Lott Lindelöf eller Linda Skoglund för Räddningstjänsten östra Skaraborg räkning ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.
att

utse följande beslutsattestanter vid Skövde kommunanställda Torbjörn
Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny Larsson, Gustav Sandzén,
Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist, Lise-Lott Lindelöf,
Marie Gustavsson, Linda Skoglund och Andreas Åkegård tilldelas rätten
att beslutsattestera bokföringsorder inom de områden som inte reglerats
särskilt ovan.

att

vid Skövde kommun anställda Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa
Pålsson, Jenny Larsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra
Svarén, Linda Skoglund, Maria Sjöqvist, Lise-Lott Lindelöf, Marie Gustavsson, Andreas Åkegård, Emma Melin, Jennie Kron Isaksson, Johan
Hult, Bas Thijssen, Sami Korpi, Stefan Åkermark och Viktoria Rosendahl,
som behöver tillgång till Räddningstjänsten östra Skaraborgs uppgifter i
ekonomisystem för att utföra arbetsuppgifter enligt tjänsteavtalet, tilldelas
rätten till detta.

att

delegera till förbundschefen, och vid dennes förfall till biträdande förbundschef, rätten att under perioden 2022-01-01—2022-12-31 utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit
tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

Bakgrund
Räddningstjänsten har genom avtal uppdragit åt avdelningen för ekonomi och
verksamhetsstyrning hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det
finnas fullmakter och beslutsattestanter enligt ovan vid avdelningen för ekonomi
och verksamhetsstyrning.
Delges
Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning

Justerandes signatur
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D § 115

Attestanter vid löneavdelningen hos Skövde kommun för 2022
Direktionen föreslås besluta
att

tillsvidare under år 2022 utse Peter Wiman/Kristina Bauer Nordström/
Sofia Myrman/ Daniel Strandberg som beslutsattestant med Kristian
Ljungling, Emil Koivisto, Ulrika Sjöholm Johansson, Emma Melin, Jennie
Kron Isaksson och Johan Hult som attestant för centralt uträknade löner,
samt verkställa löneavdrag för arbetstagare avse ende skatter m.m. två i
förening.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom avtal uppdragit åt Löneavdelningen hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom löneadministration. För
att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas beslutsattestanter enligt ovan vid Löneavdelningen.
Delges
Löneavdelningen vid Skövde kommun

Justerandes signatur
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D § 116

Delegationsordning inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg
med redovisning av vidaredelegationer
Direktionen beslutar
att

godkänna delegationsordningen, med redovisning av vidaredelegationer
för år 2022

Bakgrund
Delegationsordningen bör överses årligen. En översyn av den hittillsvarande delegationsordningen har genomförts. En anpassning av den tidigare delegationsordningen till aktuella förhållanden har genomförts. I sammanhanget har redovisningen av vidaredelegationer tillförts delegationsordningen.
Delegationsordningen följer därmed den gängse för räddningstjänstförbund.

Handlingar: Delegationsordning med redovisning av vidaredelegationer inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 2022

Justerandes signatur
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Ärende 117

Budgetberedning 2023
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Vid budgetberedningsprocessen för budget 2022, plan 2023–2025 redovisade förbundsledningen behov som identifierats, där utfallet blev en viss utökning av budgetram. Flera redovisade behov lämnades dock ofinansierade och behöver därför
aktualiseras igen inför beredningsprocess för budget 2023, plan 2024–2025 tillsammans med tillkommande behov.

Justerandes signatur

-

Utökad vaktstyrka heltid Skövde (femte brandmannen)

-

Resurser för att möta krav på tillsynsverksamheten

-

Kommunikatör

-

Implementera CIP (Civil insatsperson)

-

Kostnader för utökning av förbundet (Namnbyte, logotyper m.m.)

-

Räddningsvärn i Mölltorp

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-16

D § 118

Beslut om antagande av nytt handlingsprogram
Direktionen beslutar
att

anta handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Skaraborg att gälla
från och med 2022-01-01.

Bakgrund
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. I handlingsprogrammet för den förebyggandeverksamheten ska det bland annat anges; målen för verksamheten, de risker för olyckor
som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. I handlingsprogrammet för räddningstjänst
ska det bland annat anges; målen för verksamheten, de risker för olyckor som
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt förmågan att genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, genomföra flera samtidiga räddningsinsatser, genomföra omfattande räddningsinsatser, och utöva ledning i räddningstjänsten. De två handlingsprogrammen slås ofta samman till ett
gemensamt handlingsprogram, vilket gjorts för Räddningstjänsten Östra Skaraborg och tillhörande medlemskommuner.
De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och ska
grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan vara beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och
tillsyn av den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar med mera. Programmen kan också användas som information till den enskilde och som underlag för statens tillsyn. Handlingsprogrammet anger bland annat de övergripande målen, vilka sedan bryts ner till årliga
verksamhetsmål i ex. en verksamhetsplan.
Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg begränsas förbundets ansvar enligt lag om skydd mot olyckor till operativ
räddningstjänst samt förebyggande verksamhet mot brand. Detta innebär att förebyggande verksamhet gällande övriga olyckstyper som omfattas av lagen åvilar
respektive medlemskommun; ex. trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka, drunkning, fartygsolycka, osv. När ett kommunalförbund ansvarar för vissa
delar av kommunens uppgifter enligt LSO och andra uppgifter åligger primärkommunen krävs att förbundet och primärkommunen samordnar arbetet. Arbetet med
handlingsprogrammet har samordnats mellan förbundet och medlemskommunerna
genom att förbundet har samordnat arbetet, skrivit de delar som förbundet ansvarar för, skapat ett gemensamt handlingsprogram, skött samråd med berörda parter,
Justerandes signatur
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med mera. Respektive medlemskommun har genom säkerhetssamordnare eller
motsvarande funktion skrivit de delar som ligger inom medlemskommunernas ansvarsområde.
Under 2020 genomfördes förändringar i lag om skydd mot olyckor. Avsikten med
förändringarna i LSO, som beslutades i oktober 2020, är att öka styrningen för ett
tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Framförallt
har ändringar gjorts angående handlingsprogrammen för räddningstjänst. Kommunerna ska på ett tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken förmåga de
har att hantera risker för olyckor i kommunen med en tydligare koppling mellan
risker och den förmåga som finns för att skapa en positiv effekt för att hindra eller
bryta ett skadeförlopp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått föreskrivningsrätt när det gäller föreskrifter för hur handlingsprogrammen ska utformas. Aktuellt handlingsprogram följer de krav som gäller för handlingsprogram
enligt lag om skydd mot olyckor med tillhörande förordning samt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och
struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 2021:1, med tillhörande bilaga och handbok. Enligt lag om
skydd mot olyckor ska kommunen ha ett gällande handlingsprogram enligt tidigare beskriven föreskrift senast 2022-01-01.
Handlingsprogrammet har remitterats till berörda kommuner, myndigheter och
övriga organisationer, inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i Samrådsredogörelse gällande handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg och tillhörande medlemskommuner.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg antar samtliga delar som inte
hör till en medlemskommun. Delar som hör till medlemskommuner framgår, i beslutsförslaget till handlingsprogram, med en tillfällig referenstagg efter samtliga
berörda stycken, ex. (XXSkövdeXX), referenstaggen kommer ersättas med hänvisning till det kommunala beslutet för antagande när detta är klart.
Handlingar: Handlingsprogram 2022, Räddningstjänsten Östra Skaraborg (beslutsförslag)
Samrådsredogörelse handlingsprogram 2022
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D § 119

Beslut om Verksamhetsplan 2022 och Internkontrollplan med beslutade granskningar 2022.
Direktionen beslutar
att

fastställa Verksamhetsplan 2022 samt Internkontrollplan med beslutade
granskningar 2022.

Bakgrund
Verksamhetsplanen för 2022 omgjord jämfört med hur den sett ut tidigare år. Den
nya modellen av verksamhetsplan har ett tydligare fokus på vilka effekter vi vill
uppnå med vår verksamhet genom tydliga verksamhetsmål och aktiviteter för året.
Verksamhetsplanen har också gjorts mer lättläslig och lätt att förstå för läsaren,
oavsett om den läses av medarbetare eller kommuninvånare.
Den nya verksamhetsplanen är en verksamhetsplan för hela organisationen oavsett
arbetsområde, jämfört med tidigare då det fanns en tydlig uppdelning mellan avdelningarnas olika ansvarsområden. Detta för att tydliggöra att verksamhetsplanen
beskriver organisationens verksamhet i helhet och inte olika avdelningars verksamhet. Verksamhetsplanen tydliggör nu, utöver verksamhetsmålen, också viktiga
aspekter som arbetsmiljö och medarbetare, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, intern kontroll med mera.
Internkontrollplanen för 2022 är också omarbetad och bygger på en genomförd
riskanalys. Samtliga risker som identifierats har riskvärderats utifrån modellen
sannolikhet – konsekvens (1–4). Risker med ett riskvärde under sju (7) bevakas,
medan risker med riskvärde över sju (7) hanteras genom en plan för granskningar.
Handlingar:
-

Verksamhetsplan 2022, Räddningstjänsten Östra Skaraborg (beslutsförslag)

Internkontrollplan med beslutade granskningar 2022 (beslutsförslag

Justerandes signatur
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D § 120

Tillsynsplan
Direktionen beslutar
att

anta tillsynsplan 2022.

Bakgrund
Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till räddningstjänsten handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt lag om skydd mot olyckor och verksamhetsplanen för året. Tillsynsplanen beskriver hur den tillsyn som räddningstjänsten utövar, över den enskilde, enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor ska bedrivas i förbundets medlemskommuner. I
tillsynsplanen beskrivs också hur många tillsyner som planeras att genomföras under året.
Under året, 1 juli 2022, kommer nya föreskrifter gällande räddningstjänstens tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor börja gälla, vilket ställer nya krav på tillsynsverksamheten, bland annat gällande förteckning över tillsynsobjekt samt hur ofta
regelbunden tillsyn ska göras.
Årets planering av tillsyner kommer att påverkas av den nya föreskriften gällande
tillsyn som träder i kraft 2021-07-01. En konsekvens av de nya föreskrifterna är
att tillsyn fram till att föreskriften träder i kraft sker på nuvarande sätt och tillsyn
efter sker på nytt sätt. Det nya sättet kommer bestämmas i detalj under första halvåret och innebär sannolikt att tillsynsplanen behöver revideras under året.
För första halvan av året kommer den regelbundna tillsynen att koncentreras till
att omfatta redan pågående teman för att hinna klart med dem innan den nya föreskriften träder i kraft. Teman för första halvan av året utgörs av äldreboenden, behovsprövade boenden, bensinstationer, hotell/vandrarhem samt skolor. Utöver
detta kommer tillsyn av badplatser och hamnanläggningar genomföras inför badoch båtsäsongen samt tillsyn av campinganläggningar genomföras inför säsongen
för detta.
Under året ska 80 regelbundna tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor och lag
om brandfarliga och explosiva varor genomföras. Utöver dessa ska ca 60 tillsyner
av badplatser och hamnområden samt ca 15 tillsyner av campinganläggningar genomföras.
Handlingar: Tillsynsplan 2022 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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D 121

Uppräkning av taxan för den förebyggande verksamheten
Direktionen beslutar
att

anta uppräkningen av taxan för den förebyggande verksamheten, samt

att

taxan gäller fr.o.m. 2022-01-01.

Bakgrund
Uppräkning av taxan för den förebyggande verksamheten sker, enligt tidigare beslut av respektive kommunfullmäktige, med Prisindex Kommunal Verksamhet
(PKV) som för 2022 är fastställt till 2,1 % per 2021-09-30. Taxan föreslås gälla
från 2022-01-01. Uppräkningen innebär att timavgiften (som hela taxekonstruktionen bygger på) höjs från 946 kr till 966 kr.
Handlingar: Taxetabeller för förebyggande verksamhet inom Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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D 122

Rekrytering av räddningschef
Direktionen beslutar
att

visstidsförordna brandingenjör Robert Zeidlitz som Räddningschef för
RÖS fr.o.m. 2022-01-01 fram till dess att tjänsten tillsatts genom tillsvidareanställning, dock som längst t.o.m. 2022-12-31.

Bakgrund
RÖS har ej återbesatt tjänsten Räddningschef med en tillsvidareanställning efter
Räddningschefen Göran Anderberg. Under tiden har Hans Ingbert genom beslut
av direktionen visstidsförordnats i olika tidsperioder eller upprätthållit Räddningschefstjänsten utifrån sin grundtjänst som Stf Räddningschef.
Mot bakgrund av pågående verksamhetsanalys, eventuellt utökning av förbundet
samt att Hans Ingbert aviserat pensionsavgång under våren 2022 behöver det säkerställas att RÖS fortsatt har en Räddningschef.
Det finns en tydlig inriktning att genom utlysning av tjänsten tillsätta en Räddningschef med en tillsvidareanställning. Bedömningen är dock att processen med
ev. utökning av förbundet och ev. förslag av ny organisation bör avvaktas och att
det under tiden istället beslutas om ett visstidsförordnande enligt förslag till direktionen.
Förslaget till beslut har samverkats med samtliga arbetstagarorganisationer.
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D 123

Rekrytering av förbundssekreterare och chefsstöd
Direktionens beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Stf. Räddningschef har tillsammans med förbundsdirektören administrerat och
hanterat alla arbetsuppgifter kopplade till direktionen. Arbetet omfattar stor
mängd och tidskrävande administration, vilket ger negativa effekter för huvudsakliga ansvarsområden för båda funktionerna och i förlängningen negativa effekter i
organisationen.
Föregående ärende (Ärende 20 – rekrytering av Räddningschef) har direkt koppling till detta ärende. Vid nyrekrytering eller visstidsförordnande av Räddningschef för RÖS är det direkt olämpligt att de administrativa arbetsuppgifterna kopplat till direktionen (inkl. presidie och budgetberedningsprocessen) fortsatt ligger
på någon av funktionerna Förbundsdirektör eller Räddningschef.
Förbundsdirektören har, efter samråd med direktionens ordförande, därför beslutat
att rekrytera en förbundssekreterare och tillika chefsstöd till förbundsledningen.
Tjänsten har utannonserats som en tillsvidareanställning med omfattning 100%.
Urvalsprocess påbörjas efter årsskiftet. Tillsättning sker efter överenskommelse
med kandidat som erbjuds tjänsten. Bedömning är att tjänsten ryms inom befintlig
budget 2022 utifrån att Räddningschefstjänsten ersätts med ett visstidsförordnande
inom befintlig personalbudget samt att en administratör har tjänstledigt med 30%
omfattning.
Förbundsdirektören har för avsikt att genom den pågående verksamhetsanalysen
säkerställa att tjänsten förbundssekreterare och chefsstöd fortsatt ryms inom befintlig budgetram även efter 2022.
Handling:
Rekryteringsannons - Förbundssekreterare och chefsstöd
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Lägesorientering arbetet med gemensam systemledning
Direktionens beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Fortsatta förberedelser för uppstart av det gemensamma ledningssystemet löper
planenligt. Huvudavtal med tillkopplade styrdokument har undertecknats av båda
organisationerna. Tekniska plattformen Zenit och CordCom är uppstartat i RC i
Skövde där provdrift av ledningssystemet nu kan genomföras. Samtliga blivande
vakthavande befäl och ersättare har genomgått SOS Alarm AB:s utbildning vid
SOS-akademin i Kista. Utbildningar med ledningsfunktionerna L2-L3 och L4 genomförs, där fokus ligger på att RVS övas med egen bakre ledning.
Beredskapsgrupperna L3 (Regional Insatsledare) och L5 (Vakthavande Räddningschef) genomför orienterande möten i respektive organisation.
Överläggningar har lett fram till förslag på ett lokalt kollektivavtal för beredskap
gällande L3 och L5. Förhandling i slutskede, bedöms kunna nå enighet.
Samarbetet med närliggande räddningsledningssystemen NÄRF och SMS fortgår
och avtal med tillhörande styrdokument kommer att slutas inom kort.
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Lägesorientering ev. tillkommande medlemmar i förbundet
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Svensk räddningstjänst är under utveckling för att möte nutida och kommande risker. Konkret sker skärpningar inom såväl det förebyggande uppdraget som kring
förmågan att leda den operativa verksamheten vid händelser med omfattande och
utbredd påverkan.
Det senare har sin utgångspunkt i regeringens proposition En effektivare kommunal räddningstjänst (prop. 2019/20:176). I den anges att kommunerna ska ha ett
ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt
skall upprätthållas. Riksdagen har därefter beslutat om lagändringar i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändringar i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst, ökad samverkan
mellan räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra
aktörer.
Föreskriftsarbetet gällande ledningssystem samordnas med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) projekt med ett enhetligt ledningssystem (ELS
projektet) för kommunal räddningstjänst och arbetet med föreskrifter beträffande
kommunala handlingsprogram.
Detta sammantaget innebär att före 1 januari 2022 ska samtliga räddningstjänster i
Sverige ha nya beredskapsformer samt en ständigt uppkopplad ledningscentral
dygnet runt.
Inom förebyggandeområdet börjar nya föreskrifter för tillsyn utifrån LSO börjar
att gälla från 1 juli 2022 (MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur
kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor). Föreskrifterna innebär betydande behov av utveckling och kapacitetshöjning inom den förebyggande verksamheten. En tidig analys av konsekvensen pekar på behov om utökning av den förebyggande verksamheten till det
dubbla jämfört idag, inom RÖS respektive RVS.
Sammantaget pekar utvecklingen av svensk räddningstjänst på behov av att utveckla en mer robust verksamhet i allt större organisationer. Det bedöms ge nyttor
för såväl den förebyggande som den operativa, avhjälpande verksamheten. En mer
robust organisering uppfattas ge skalfördelar även inom myndighetsutövningen
och administrationen. Skalfördelarna som omnämns är en mer återhållsam takt i
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konstadsutvecklingen och möjligheten till specialisering inom samtliga verksamhetsområden.
Idag har de femton kommunerna i Skaraborg organiserat sin räddningstjänst i tre
enheter, dels i ett kommunalförbund, dels genom gemensamma nämnder med Falköping respektive Lidköpings kommun som huvudman. En samorganisering av
nuvarande RVS och RÖS skulle innebära att elva av Skaraborgs femton kommuner ingår RÖS och betjänar 191 000 invånare (cirka 73 procent av invånarna i
Skaraborg).
Kommunstyrelsen i Grästorps kommun har beslutat att även utreda anslutning till
Norra Älvsborgsräddningstjänstförbund (NÄRF) kring vilken det just nu pågår utredning av utökning till åtta kommuner. Utredningen kring förutsättningarna för
att Grästorp ska ansluta sig beräknas vara klar i januari 2022.
Utredningsarbetet kommer att genomföras enligt fastställd utredningsplan och tidplan. Arbetet kommer att delas in i flera delområden där konstellationer med rätt
kompetenser arbetar fram utredningsunderlaget, t.ex. ekonomi, HR, juridik, IT
osv.
Respektive nuvarande organisation står för sin organisations interna kostnader.
Räddningstjänsten Västra Skaraborg finansierar eventuella tillkommande kostnader relaterat till utredning om ansökan om medlemskap. Kostnaderna finansieras i
första hand genom nämndens budget, i andra hand genom utdebitering till samverkanskommunerna.
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Krishanteringsrådet Östra Skaraborg
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg hölls 2021-10-22. Antalet deltagare från olika krisaktörer uppgift till 49, vilket får anses som mycket bra med
tanke på pandemin. Behovet av fysiska mötesarenor synes vara stort.
Mötet inleddes med att förbundsdirektören vid Räddningstjänsten östra Skaraborg
redogjorde för beslutade ändringar i lag om skydd mot olyckor och pågående arbeten med systemledningsarbetet inom kommunal räddningstjänst. Slutligen redovisades en aktuell hotbild mot befolkningen och landet.
Länsstyrelsen redovisade sitt arbete med en plan för civilt försvar. En första utgåva är nu ute på bred remis. Planen omfattar ett huvuddokument och 14 bilagor.
Härefter genomfördes en workshop där deltagarna indelades i grupper. Syftet var
dels att lära känna varande, dels att informera om pågående verksamhet inom krisberedskapsområdet och civilt försvar.
Skövde garnisons representant redogjorde för pågående verksamheten inom såväl
garnisonen som vid Västra Militärregionen. Det noteras särskilt att vid regementena och flottiljerna kommer det att krigsorganiseras depåförband vars syfte bland
annat blir att utbilda försvarsmaktspersonal. Det innebär att hotbilden mot dessa
anläggningar kan komma att kvarstå även efter en genomförd mobilisering och utgruppering av grundförbanden.
Det avslutande passet behandlade ett aktuellt ämne – om betalsystemet kraschar.
Högskolan i Skövde har bedrivit ett omfattande projekt på detta tema. Arbetet
konstaterar att för att kunna möta störningar i betalsystemet erfordras samverkan
mellan flera aktörer utifrån en helhetsförståelse, rätt tajmning, nyttjande av en
mångfald av lösningar i kombination med en balansgång mellan dessa.
Avslutningsvis konstateras att det föreligger ett intresse även för de fyra kommuner som ingår i Räddningstjänsten Västra Skaraborg om att bli medlemmar i
krishanteringsrådet, som då skulle kunna benämnas Krishanteringsrådet Skaraborg.
Handlingar:
Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, 202110-20, dnr 2021-001033
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Personalärenden
Direktionens beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Anställning nya tjänster
Namn

Titel

Station

Anst.

Mattias Wejshag
Therese Molin

Inre befäl
Brandinsp.

Skövde
Skövde

2021-09-01
2021-11-01

Namn

Titel

Station

Anst.

Cecilia Ljung Kaukonen
Mattias Wejshag
Therese Molin
Erik Malmgren
Mattias Ganning
Pär Andrén
Alexander Bergqvist
Hannes Vikström
Jesper Norberg
Klara Telin
Louise Blixt
Linus Simonsson
Mikael Torstensson
Mohanad Alshehabe
Stina Ahlin
Thabit Omer
Tim Blom Hänninen
Tobias Qvist
Zeyya Ishaq

Brandman
Inre befäl
Brandinsp.
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Handledare
Brandman
Handledare
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman

Skövde
Skövde
Skövde
Mariestad
Mariestad
Mariestad
Tibro
Töreboda
Skövde
Tibro
Skövde
Skövde RIB
Töreboda
Töreboda
Skövde RIB
Gullspång
Skövde RIB
Skövde RIB
Skövde RIB

2021-08-01*
2021-09-01
2021-11-01
2021-08-31
2021-06-07
2021-08-29
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-27
2021-10-04
2021-09-27
2021-08-23
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04

Nyanställda

*övergått till en tillsvidareanställning
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Entledigande

Justerandes signatur

Namn

Titel

Station

Anton Sjögren
Daniel Rikse
Emil Johansson
Lukas Wahlsten
Pierre Svensson
Robert Stålborg
Alexander Molin
Andreas Hägne
Martin Axelsson
Morgan Blomqvist
Mikael Moberg
Mattias Nilsson
Karl-Johan Persson
Isac Karlsson Andersson

Brandman
Feriepraktik
Brandman
Feriepraktik
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman
Brandman

Skövde
210602
Skövde
210630
Mariestad
210802
Skövde
210629
Skövde
210605
Mariestad
210607
Skövde
210601
Skövde
Skövde RiB
Mariestad RiB
Tibro
Skövde RiB
Mariestad RiB 211004
Tibro

Utdragsbestyrkande

Anst.

Avg.
210830
210815
210828
210812
210831
210708
210830
210809
210906
210831
210812
210531
211020
210530
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Informationsärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Tillgänglighet för Gösab AB under jul- och nyårshelgerna
Chefen förebyggande avdelningen har beviljat avsteg från avtalet för sotning och
brandskyddskontroll gällande tillgänglighet under jul- och nyårsveckorna. Sådant
avsteg ska enligt tilläggsavtalet redovisas för Direktionen vid nästkommande
möte. Avsteget innebär att Gösab AB har nedanstående öppettider under jul- och
nyårsveckan:
Julveckan
Måndag-onsdag som vanligt
Torsdag 08:00-12:00
Nyårsveckan
Måndag-onsdag som vanligt
Torsdag 08:00-12:00
Noteras att julafton och nyårsafton är röda dagar.
Tillgänglighet för Sotargruppen AB under jul- och nyårshelgerna
Chefen förebyggande avdelningen har beviljat avsteg från avtalet för sotning och
brandskyddskontroll gällande tillgänglighet under jul- och nyårsveckorna. Sådant
avsteg ska enligt tilläggsavtalet redovisas för Direktionen vid nästkommande
möte. Avsteget innebär att Sotargruppen AB har stänger växeln klockan 14.00 den
23 december.
Nya föreskrifter för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Bakgrund
Idag är det stora skillnader i hur olika kommuner/räddningstjänster bedriver sin
tillsyn i samtliga delar av tillsynsverksamheten. Det finns skillnader i hur tillsynsverksamheten planeras, hur tillsynsärende utförs samt hur tillsynen följs upp och
erfarenheterna från tillsynerna återförs till verksamheten. Aktuella skillnader har
uppmärksammats i bland annat Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning
med förslag till utveckling (Ds 2009:47) och i de uppföljningarna över kommunernas arbete enligt lag om skydd mot olyckor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör tillsammans med länsstyrelserna varje år.
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Myndigheten för samhällsskydd konstaterar att det är viktigt att tillsyn över enskilda, av rättssäkerhetsskäl, genomförs på ett liknande sätt nationellt. Vidare konstateras att det också är viktigt att tillsyn i första hand genomförs där det bedöms
vara det mest effektiva verktyget. Vad gäller inriktningen av tillsynsverksamheten
anges i propositionen till LSO (prop. 2019/20:176) att riskerna för brand typiskt
sett är större i vissa typer av objekt. Med anledning av det är det enligt regeringen
angeläget att tillsynen inte försummas för dessa objekt. Vidare skriver de att det
därför kan finnas ett behov av att dessa objekt särskilt uppmärksammas i föreskrifter.
Den 1 januari 2021 ändrades lag om skydd mot olyckor, LSO, och förordning om
skydd mot olyckor, FSO. Förändringarna innebär bland annat att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, får meddela föreskrifter om hur kommunen
ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO. MSB har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som träder i kraft den 1 juli 2022. Syftet med föreskrifterna är att tillsynen ska utföras på liknande sätt i hela landet och att de ska
bidra till en effektiv och rättssäker tillsyn.
Föreskrifterna
Föreskrifterna innehåller föreskriftskrav och allmänna råd om hur kommunen ska
planera och utföra tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. Bland annat ställs krav
på att kommunen ska ha en kontinuerligt uppdaterad förteckning över alla tillsynsobjekt som finns i sitt område. Tidigare låg ansvaret hos verksamheten/anläggningen att informera kommunen om att de finns genom den, sedan årsskiftet borttagna, skriftliga redogörelsen för brandskyddet. Nu måste kommunen säkerställa
att information erhålls om olika verksamheter och anläggningar som finns i kommunen och hålla förteckningen kontinuerligt uppdaterad. En annan nyhet är att föreskriften beskriver att tillsyn generellt ska göras efter riskbilden hos objektet men
inte med ett längre intervall än sex år mellan tillsyner. Det går att tillämpa ett
längre intervall än sex år men det måste då motiveras. Denna motivering blir svår
då sex år redan är en lång period. För att kunna motivera längre intervall krävs i
de flesta fall att andra verktyg än tillsyn används, ex. information till allmänheten.
Detta innebär att för att överhuvudtaget kunna motivera längre tillsynsintervall i
vissa fall krävs en välutvecklad verksamhet för information till allmänheten. I föreskriften ställs också krav på hur tillsynen ska utföras med avseende på tillsynsbesökets utförande, dokumentation, uppföljning med mera.
Konsekvenser
Det kan konstateras att av de nya kraven i föreskriften är det kraven gällande planering av tillsynsverksamheten som inte stämmer överens med hur RÖS verksamhet bedrivs idag. Det tillkommer en ökad arbetsbelastning på grund av ökad administration för att hantera tillkommande administrativt arbete. Det tydliggörs också
med de nya föreskrifterna att räddningstjänsten generellt inte kan fortsätta att basera tillsynskapaciteten på tillgängliga resurser för tillsyn utan att resurserna för
tillsyn ska baseras på behovet av tillsyn som i sin tur ska baseras på riskbilden i
objektet. Det kommer att krävas tillskott av resurser som arbetar med tillsyn för
att klara av det ökade administrativa arbetet i samband med tillsyn samt för att
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klara av behovet av att utföra tillsyn. Det kommer inte vara möjligt att rekrytera
alla de resurser som behövs då behovet är likvärdigt hos andra räddningstjänster,
vilket innebär att befintlig organisation behöver användas på ett bättre sätt för att
uppfylla kraven i föreskriften. I en första övergripande analys som genomfördes
när föreskrifterna var ute på remiss är att RÖS totala tillsynsbehov kommer uppgå
till ca 250–270 tillsyner per år, vilket ska jämföras med resultatet för 2019 och
2020 på ca 50-70 tillsyner per år. I dessa tillsyner är inte tillsyner av ex. badplatser och hamnområden medtagna. Detta medför ett ungefärligt behov av ett tillskott av ca fyra heltidstjänster för tillsynsverksamhet. Vad gäller tillsynens utförande stämmer de nya kraven väl överens med hur räddningstjänsten arbetar med
tillsyn och arbetet runt detta.
Arbetsmiljöverkets tillsyn av RÖS
Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn av RÖS den 8 december 2021. Vid tillsynen bedömdes RÖS systematiska arbetsmiljöarbete, vilket bl.a. omfattar våra rutiner för undersökningar, riskbedömningar och ev. åtgärder samt kunskaper om arbetsmiljöfrågor hos oss.
Arbetsmiljöverket lämnade positiva omdömen för det övergripande systematiska
arbetsmiljöarbetet, hur vi undersökt arbetsbelastning och stress samt hanterat det
på vår förebyggandeavdelning. De tyckte också vi startat ett ambitiöst arbete med
skyddsronder i IA-systemet.
Ett antal stickprovskontroller ang. besiktningsintyg m.m. gjordes, där det konstaterades att vi hade blandade resultat. Tillsynen kommer att generera ett inspektionsmeddelande som omfattar åtta (8) områden där vi ska åtgärda saker som inte
fullt ut fyller kraven som ställs. Inspektionsmeddelandet kommer att mer utförligt
beskriva vad som förväntas åtgärdas. De åtta områdena med detaljerade beskrivningar följer av inspektionsmeddelandet.
Handlingar: Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2021/056573
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Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Avsaknad av trepunktsbälte
Riskobservation avseende avsaknad av trepunktsbälte samt airbag på flera ställen i
fordonsenhet 7470 (pick-up). Fordonet används vid IVPA-larm och för personaltransport.
Fordonet är godkänt i befintligt utförande. Inga åtgärder vidtas, men synpunkterna
beaktas i samband med nyanskaffning.
Sammanstötning stegpaket – tak
I samband med U-sväng körs stegpaketet på höjdfordon 2030 i ett utstickande tak.
Takägaren har gottgjort. I övrigt föreslås att befintlig kamera som aktiveras först
med blinker byts ut mot spegel. Driftavdelningen handlägger frågan fortsatt.
Batteri urladdat på reservbil
Vid övning konstaterades att fordonsenhet 2610 inte startade till följd av urladdat
batteri. Preliminär bedömning är att något i bilen drar ström kontinuerligt. Batteriet bytt och fordonet ställs på underhållsladdning.
Avsaknad av rökdykarradio
I reservbil 2610 saknas rökdykarradio till styrkeledare och chaufför. Fordonet ersatte vid tillfället i fråga enhet 2110, vilket var på verkstad. Det angelägna i att
materiel överflyttas mellan fordonen då ett ordinarie fordon ersätts med reservfordon.
Hydraulpump välte
Vid utdragning av hydraulslang till klippverktyg på enhet 2510 lossnar pumpen
från sitt fäste på de skena som kan dras ut från fordonet. Pumpen är därvid nära att
träffa en brandman, men det slutar med att den faller till backen. Pumpen inte korrekt fastsatt vid skenan. Åtgärdas genom säkerställd fastsättning.
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Befarad ryggskada
I samband med brandsläckning/friläggning av inredning i brandrum kände en
medarbetare något som kan liknas vid ett hugg i ryggen. Insatsen slutförs, men
morgonen därpå var upplevelsen att vederbörande inte var disponibel för något arbete.
Brännskada
Under varm rökdykning fick en medarbetare brännskada på vänster hand, trots
komplett och hel skyddsklädsel. Brännskada orsakade rodnad och smärta, vilka
symtom kommer att gå över utan bestående men. Viktigt att uppmärksamma övningsdeltagare på risken för brännskada och inte stanna inne i brandrummet mer
än vad övningen kräver.
Muskelsträckning
Vid arbete med kofot erhöll en medarbetare en muskelsträckning i ryggen. Skadan
orsakade smärt i några dagar, men medarbetaren blev efter en vecka besvärsfri.
Arbete med redskap som kofot bör ske så nära kroppen som möjligt.
Fall under rökdykarövning
Vid uttagning av övningsdocka under varm rökdykning föll en medarbetare baklänges över en inredningsdetalj och slog i huvud och nacke. Begränsad sikt i rökig
miljö bedöms har bidragit. Övningen genomförd enligt gängse metodik vid livräddning i rökig miljö. Deltagarna uppmanas till ökad försiktighet.
Brännskada
Vid uttag av övningsdocka brände en medarbetare två fingrar på dockans kläder
trots att han hade godkända handskar. Brännskada uppstod. Bedömningen är att
det sannolikt funnits något metallspänne i dockans kläder som bidrog till händelsen. I möjligaste mån ska övningsdockorna vara utan metallföremål på ytan.
Trasig skåpslucka på fordon
Riskobservation då det i samband med en tjänstgöring som eldvakt visade sig att
det inte gick att öppna fordonets skåpslucka till handbrandsläckarna. Ärendet
överlämnat för åtgärd.
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D 130

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. Arbete med 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.
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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
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
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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.
13. Utredningsarbete ang. ev. utökning av förbundet
Lidköpings, Varas, Grästorps och Essungas kommuner har fattat beslut
att utreda förutsättningar att ev. ansöka om medlemskap i RÖS. En utredningsplan har antagits och RÖS ledning kommer tillsammans med
RVS ledning och expertfunktioner från resp. organisation att genomföra utredningsuppdraget.
14. Åtgärda de brister som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion i december 2021
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D § 131

Övriga frågor
Förbundsdirektören orienterar kort om pågående arbete med en verksamhetsanalys. Ledningsgruppen har utarbetat ett förslag, vilket kommer att bli föremål för
samverkan.
Närmare redovisning av arbetet kommer att ske vid Direktionens möte i januari
2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-16

D § 128

Avslutning
Då inget mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 14.55.
I samband med mötets avslutande tillönskar ordföranden direktionens ledamöter,
föredragande tjänstepersoner. Representanter för arbetstagarorganisationerna och
alla medarbetare inom räddningstjänstförbundet en riktigt god jul och ett gott nytt
år, allt mot bakgrund av allas krav på hantering av den pågående pandemin och
dess konsekvenser.
Direktionens ledamöter och övriga vid mötet närvarande önskar ordföranden en
god jul och ett gott nytt år genom Direktionens 1:e vice ordförande Bengt Sjöberg.
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