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D§1

Anmälningsärenden
Direktionen besluta1
att

notera informationen

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Tibro kommun har beslutat anta de kapitel och underkapitel
som gäller för Tibro kommun i handlingsprogram för förebyggande verksamhet
och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg med en justering av
underkapitel 4.4.4.2.
Kommunstyrelsen i Hjo kommun har beslutat entlediga Bodil Hedin (s) från att
vara ersättare i direktionens för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Handlingar
Kommunstyrelsen i Tibro kommun, utdrag ur sammanträdesprotokoll med kommunstyrelsen 2021-12-07, dnr 2021-000171 17.
Kommunfullmäktige i Hjo kommun, utdrag sammanträdesprotokoll med kommunfullmäktige 2021-12-09, dnr 2021-277
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D§2

Verksamhetsuppföljning för december 2021
Direktionen beslutar
att

notera informationen,

Bakgrund
Erfarenheter från verksamheten
Insatser under december månad 2021
Antalet larm har minskat med 11 larm från föregående månad. December 2020
hade RÖS 94 larm.
December 2021

Skövde Tibro

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

Trafikolycka
Hjärtstopp
Automatlarm
Utsläpp farligt
ämne
Inkallade till station
Summa:

Justerandes signatur

Marie- Törestad
boda

Hova

Gulls- Totalt
pång
RÖS

1
1
--

1
1
-

3
-

2
1
5
-

3
1
-

1
-

1
1

14
4
16
1

7
33
8
61

1
2
1
6

2

3
4
4
14

4
10
3
25

1
6
1
12

1

2
4

16
57
17
125

torp Brommö

Övrig brand

Hjo

7
1
5
-

December 2021 Bliks- Storön/
Brand i byggnad
Brand i terräng

Karlsborg

K- Marie- Mofors stad holm
D

-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

2

-

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

1

2

-

-

-

-

1
-

1
2
-

1
-

1
1
2
-

-

-

6
-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

2

4

6

4

-

-
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Automatlarm
Antalet automatlarm ligger på samma nivå som föregående månad.
Trafikolyckor
Trafikolyckorna har minskat med tre sedan november månad.
På E 20 vid Lugnås omkom en person då två bilar kolliderade. En person fördes
till sjukhus, den omkomna personen fick klippas loss av Mariestadsstyrkan. I Hjo
blev en person påkörd av en lastbil på väg 195, personen skadades svårt.
E 20
3

V.26
2

V. 194
1

V. 195
2

Övriga
8

Brand i byggnad
En ladugårdsbrand inträffade i Brevik utanför Karlsborg. Då första enhet kom till
platsen var en del av byggnaden övertänd. Sjuttiotalet djur brändes inne i byggnaden. Styrkor från Karlsborg, Tibro samt Skövde tillsammans med insatsledare deltog i händelsen. Stora delar av ladugården samt många djur kunde räddas. Styrkor
från Hjo och Skövde D stod för beredskapen i området (täckpunkt).
På juldagen började det brinna i ett källarförråd i ett flerfamiljshus i Töreboda.
Branden kunde begränsas till förrådet med rökspridning till övriga källaren. Rökdykare sattes in för att släcka branden. Styrkor från Töreboda, Mariestad, Hova
samt insatsledare var insatta i händelsen. Styrkor från Gullspång och Mariestad D
stod på täckpunkt.
En lägenhetsbrand inträffade i Södra Ryd, Skövde. Vid styrkans framkomst var
det kraftig rökutveckling från lägenheten samt att trapphuset var rökfyllt. Omedelbar åtgärd var att utlösa en pulversläckare genom fönstret. Skövde Heltid och Deltid samt insatsledare på plats. Styrkan från Tibro stod på täckpunkt.
På nyårsaftonskvällen inträffade en brand på en balkong i ett flerfamiljshus i
Skövde. Branden spreds till lägenheten med rökskador som följd. Inga personskador inträffade vid händelsen, Insatsledare samt styrka från Skövde på plats,
Skövde Deltid höll beredskap på station 20.
Övrigt
Nyårsnatten var lugn i vårt område.
Utbildning
Under december har SMO-styrkan genomfört de sista utbildningsdagarna i tema
brand för heltidsskiften. Vidare har gruppen haft övning med avlösande RIB-befäl
samt varit på Drottning Blankas gymnasium och informerat om upp i rök.

Handlingar
Verksamhetsuppföljning december 2021
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D§3

Fastighetsfrågan
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Direktionen beslutade vid sammanträdet i december 2021 att anta föreslagen förändring av förbundsordningen § 11, gällande fördelning av fastighetskostnader
och att hemställa hos respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att godkänna förslaget till förändring i förbundsordningen att gälla från och med 202204-01 eller annat datum som beslutas.
Hemställan att godkänna förslaget till förändring i förbundsordningen att gälla
från och med 2022-04-01 eller annat datum som beslutas, görs samtidigt som ev.
hemställan att godkänna ny fördelningsnyckel att tillämpas på RÖS budget samt
adekvat förändring av förbundsordningen att gälla från och med verksamhetsår
2023, i det fall ett sådant beslut fattas under ärende fem (5) detta sammanträde.
Mot bakgrund av ovan fortgår dialogen med berörda medlemskommuner för att
göra nödvändiga förberedelser inför överlåtelse av aktuella fastigheter. RÖS chef
driftavdelningen, Lars Engström, avser att ha möten med fastighetschefer eller
den/dem de utsett för att komma överens om vem som gör vad i den fortsatta processen. Målbilden är fortsatt att överlåtelserna ska göras 2022-04-01 eller vid annat datum som beslutas.
Handlingar
Bestyrkt utdrag direktionsprotokoll D211216, § D109, arbete med fördelningsnyckel och fastighetsprocess.
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D§4

Fördelningsnyckeln
Direktionen beslutar
att

anta föreslagen ny fördelningsnyckel samt adekvat förändring av förbundsordningen,

att

hemställa hos respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att godkänna ny fördelningsnyckel samt adekvat förändring av förbundsordningen
att gälla från och med verksamhetsår 2023.

Ledamoten Sture Pettersson (s) anmäler att han avstår att delta i beslutet.

Bakgrund
Förbundsdirektör har av direktionen haft i uppdrag att i samverkan med Skövde
kommuns ekonomifunktion utarbeta förslag på hur en reviderad/ny fördelningsnyckel kan utformas. Inriktning för arbetet har varit att reviderad/ny fördelningsnyckel ska underlätta ev. framtida mottagande av nya medlemmar i räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Uppdraget innefattade också
att förankra förslaget hos ekonomichefer och kommunchefer och kommundirektörer.
Arbetet har lett fram till ett förslag med tre fördelningsprinciper som ny fördelningsnyckel.
1. Fördelningsnyckel invånarantal
Kommunernas storlek och invånarantal är olika och bör därför vara en av
fördelningsnycklarna. Invånarantalen speglar också antalet räddningsinsatser i respektive kommun.
2. Fördelningsnyckel lika
Vissa delar i förbundet bör delas lika (en sjundedel eller 14,29%), det är
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.
Under arbetet har flera delredovisningar genomförts både vid direktionens ordinarie sammanträden och vid möten med ekonomichefer, kommunchefer och kommundirektörer. Föreslagen fördelningsnyckel med ovan tre redovisade principer
har kommunicerats som lämpliga och därför har det fortsatta arbetet handlat om
vilken fördelningsprincip i den nya nyckeln som ska påverka del av RÖS budget.
Justerandes signatur
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Fördelningsprincip operativa resurser har uppfattats enkel och tydlig att malla in
mot RÖS budget och fördelar kostnaderna för operativa resurser utifrån där de
finns. Fördelningsprinciperna invånarantal och lika har inte varit lika lätt och tydliga och har därför justerats några gånger under processen. RÖS medlemskommuner har ett brett spann gällande invånarantal som ligger mellan 5 169 – 56 791.
Invånarantal

2019

2020

Gullspång

5 280

5 169

Hjo

9 210

9 229

Karlsborg

6 940

6 962

Mariestad

24 537

24 513

Skövde

56 366

56 791

Tibro

11 240

11 297

Töreboda

9 293

9 281

Invånare totalt, antal
Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.

När fördelningsprinciperna invånare och lika görs förändras kostnaderna snabbt
och relativt mycket då det blir en stor skillnad i hur just den budgetposten fördelas.
Det absolut viktigaste perspektivet i arbetet med uppdraget har varit att behålla
förbundsperspektivet och sträva efter en enkelhet av ny fördelningsnyckel, men
som trots det uppfattas som tillräckligt rättvis. I det perspektivet behöver kostnad
för räddningstjänst per invånare beaktas och ställas i relation till operativa resurser.
Kostnad / invånare
Gullspång

2019

2020

1 619

1 710

764

789

Karlsborg

1 014

1 046

Mariestad

1 079

1 118

Skövde

666

684

Tibro

631

645

Töreboda

757

785

Hjo

Kostnad räddningstjänst, kr/inv
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för räddningstjänst, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser insatser som görs i syfte att förebygga
och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
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I det slutliga förslag som lämnas till direktionen för bedömning om antagande eller inte har samtliga som arbetat med uppdraget uppfattningen att den nya fördelning som faller ut speglar förbundet på ett bättre sätt än den nuvarande och att förslaget också underlättar ett eventuellt framtida mottagande av nya medlemmar i
räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Handlingar
Underlag förslag ny fördelningsnyckel fördelad på budget.
Bestyrkt utdrag direktionsprotokoll D211216, § D109, arbete med fördelningsnyckel och fastighetsprocess.
Förslag ny fördelningsnyckel och fastighetsprocess, reviderad förbundsordning
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D§5

Återkoppling sopbilsbrand i Karlsborg
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Strax före kl.14, torsdagen den 3 juni 2021, fattade en gasdriven sopbil eld i ett
bostadsområde i Karlsborg. När personalen klev ur sopbilens hytt noterade de att
det brann med flammande lågor i utrymmet mellan hytten och skåpet. Så snart
detta upptäcktes backade personalen undan och larmade 112.
I larmsamtalet framkom snart att det rörde sig om ett fordon som drivs med CNG,
och Räddningstjänsten Östra Skaraborg larmade enheter från Karlsborg och Tibro
tillsammans med insatsledare och räddningschef i beredskap.
Innan Karlsborgsstyrkan hunnit fram till platsen hade brandspridning skett till
hela fordonet. Två däckexplosioner inträffade och strålningsvärmen från branden
var så intensiv att en intilliggande villa hotades av brandspridning.
Räddningstjänsten inledde insatsen genom att vattenbegjuta sopbilen från skyddad
plats, dels med personal som stod placerade bakom villan, dels med vattenkanon
från en tankbil. Samtidigt spärrades ett område på 200 meter av för allmänheten,
och de boende i området instruerades att hålla sig inomhus.
Tidigt under insatsen meddelade den inre ledningen att vattenbegjutning av fordonets tankar skulle upphöra, pga. risken för att kyla tankarnas smältsäkringar. Därefter tilläts branden i fordonet brinna ut, innan tankarna återigen kyldes med vatten för att påskynda avsvalningen.
I det här skedet blev insatsen relativt statisk och fokus lades på riskbedömningen
av fordonets tankar, inför en bärgning av fordonet. Flera åtgärder vidtogs för att
utreda om någon av tankarna fortfarande var trycksatta, samt om dessa kunde vara
försvagade till följd av branden. När det inte kunde konstateras om tankarna var
trycklösa övervägdes också flera åtgärder för att kunna släppa ut gasen.
De potentiella riskerna med att bärga fordonet, och svårigheten med att bedöma
statusen på fordonets tankar, ledde till att insatsen pågick till nästkommande dag.
Efter att tankarnas smältsäkringar kontrollerats med inspektionskamera gjordes
bedömningen att en bärgning kunde genomföras på ett säkert sätt. Varefter fordonet bärgades till Försvarsmaktens skjutfält utanför Karlsborg, där samtliga tankar
besköts, innan räddningsinsatsen kunde avslutas 28 timmar efter larmet inkom.
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Denna insatsutvärdering har fokuserat på att analysera och utvärdera de riskbedömningar och riskreducerande åtgärder som vidtogs i samband med den långdragna insatsen. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys, för att sammanställa kunskapsläget utifrån inträffade bränder i CNG-fordon.
Med grund i den analys som genomförts rekommenderas inledningsvis en passiv
insats vid fordonsbränder där gastankarna är brandutsatta, i syfte att inte riskera
att kyla smältsäkringar, och därmed öka risken för kärlsprängning. Tankarna bör
däremot kylas under avsvalningsfasen, innan de kan inspekteras för att avgöra behovet av ytterligare åtgärder.
Det kan också konstateras att det idag finns svårigheter med att bedöma statusen
på fordonstankar efter en brand eller annan olycka. För att undvika långdragna insatser med långvariga avspärrningar behövs mer kunskap och metoder för att
kunna säkra fordonstankarna och därefter bärga bort gasfordon som varit inblandade i bränder eller andra olyckor.
Direktionen framför sitt tack till insatspersonal, räddningsledare och utredare av
olyckan för väl utfört arbete.
Handlingar
Insatsutvärdering brand i CNG-sopbil i Karlsborg
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D§6

Organisationsförändringen
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
RÖS ledning har med utgångspunkt i verksamhetsanalysen arbetat fram ett förslag
gällande förändring av nuvarande organisation inom RÖS. Förslaget har samverkats med arbetstagarorganisationerna och kommer att implementeras.
Den beslutade och påbörjade utredningen som leds och drivs av Räddningstjänstens västra Skaraborg (RVS) medlemskommuner som handlar om att utreda förutsättningar för att söka medlemskap i vårt förbund har beaktats vid framarbetandet
av förslaget.
Förändrad organisation är tänkt att fungera i den övergångs- och omställningsperiod som råder fram till vi vet om nuvarande förbund ska utökas eller inte. Förändringarna som föreslås är bedömda att till största delen även kunna fortsätta tilllämpas i det fall förbundet utökas. Förändringarna som kommer att genomföras
ska rymmas inom beslutad drifts- och personalbudget.
Genomförandet innebär att en interimistisk organisationsstruktur kommer att
gälla. Flera tjänster och funktioner kommer därför att vara visstidsförordnande där
man har en grundanställning i botten och har ett visstidsförordnande på en annan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-28

Förändrad organisation enligt ovan innebär fem avdelningar, där ett tätare samarbete kommer möjliggöras och krävas för att bli så effektiva som möjligt i vårt
uppdrag. Ny organisering avser att minimera ”stuprörstänk” och tydliggör kärnverksamhet respektive stödverksamhet. Namnen på avdelningarna är inte fastställda, utan kan komma att ändras i den fortsatta processen.
De grundläggande tankarna med att operativ heltid läggs samman med förebyggandeavdelningen är att vi vill uppnå en ökad samsyn i det gemensamma LSOuppdraget, nå synergieffekter genom erfarenhetsåterkopplingar m.m. samt möjliggöra nya utvecklingsvägar där kombinationstjänster är exempel något vi kan tänka
oss att pröva framåt.
Avdelningen systemledning, där även RCH-uppdraget kommer att ligga är en förlängning och fortsättning på att stärka och utveckla vår ledningsförmåga enligt de
nya krav som ställs på oss.
Avdelningen för Utbildning som tillskapas kommer att ha en stor utmaning i att
tydligt avgränsa uppdraget i förhållande till de behov som föreligger, inte minst
om förbundet växer. Vid tillskapandet av denna avdelning kommer en avveckling
av nuvarande SMO-styrka att ske samtidigt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-28

D§7

Arbetsmiljöverkets inspektion
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Arbetsmiljöverket (AMV) genomförde 8 december 2021 en inspektion hos RÖS.
I AMV:s inspektionsmeddelandet finns angivit de brister de ansåg föreligga och
vilka krav de ställer på RÖS inför återbesök 9 mars 2022.
Det som ska vara åtgärdat vid återbesöket är flera punkter inom följande områden:
Brist 1: Organisatorisk och social arbetsmiljö – arbetstidens förläggning,
undersökning och riskbedömning
Brist 2: Hot och våld - undersökning och riskbedömning av våld och hot om
Våld
Brist 3: Belastningsergonomi - rutiner för undersökning och riskbedömning
Brist 4: Kemiska arbetsmiljörisker – Förteckning
Brist 5: Riskbedömning kemiska riskkällor
Brist 6: Användning av arbetsutrustning - Undersökning och riskbedömning
av arbetsutrustning
Brist 7: Fordon/truck - undersökning och riskbedömning, användning av
Truck
Brist 8: Undersökning och riskbedömning - användning av trycksatta
Anordningar
Ett omfattande arbete har påbörjats och en tidplan för respektive bristområde är
upprättad. Under arbetets gång har RÖS bl.a. identifierat avsaknad av systemstöd
för att hantera förteckning av kemiska risker, vilket nu är inköpt. RÖS har också
avropat stöd från företagshälsovården gällande belastningsergonomi. Det står klart
att arbetet med att rätta till bristerna kommer högst sannolikt att medföra ytterligare kostnader
Direktionen framför sitt tack till driftchef Lars Engström för nedlagt arbete.
Handlingar: AMV inspektionsmeddelande
Justerandes signatur
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D§8

Informationsärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Arbetsmiljöverkets beslut avsluta ärende olycksutredning Tidan
RÖS genomförde efter dialog med Arbetsmiljöverket en utredning angående den
allvarliga arbetsolyckan i Tidan. Arbetsmiljöverket har i beslut bedömt att RÖS
utredning, omedelbart vidtagna åtgärder och redovisad åtgärdsplan på längre sikt
inte ger anledning till några ytterligare tillsynsinsatser från Arbetsmiljöverkets
sida och har därför avslutat ärendet.
Återkoppling effekt av Första Insats Person (FIP) i Karlsborg
FIP är en funktion som har ett utryckningsfordon med sig under beredskapsveckan, vilket innebär att vederbörande inom ca 90 s kan bemanna fordonet och
upprätta samband med räddningscentralen samtidigt som utryckning påbörjas/genomförs. Det ges därmed förhandstid för direktiv till övriga styrkan och även tid
till att göra taktiska överväganden.
Styrkeledare i Karlsborg var första vid den omfattande ladugårdsbranden i Brevik
söder om Mölltorp. Hans upplevelser av den nya funktionen kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Justerandes signatur

•

Bra och tidig samverkan med inre befäl i Skövde.

•

Tidig samverkan och avgörande information från ägaren.

•

Samverkan ger underlag för målsättning med insatsen

•

Målsättningen formuleras i tre omedelbara åtgärder, vilka delges insatsstyrkan i Karlsborg direkt vid ankomst.

•

Samtliga omedelbara uppgifter kunde lösas.

•

Tidiga ankomsten för FIP gav en bra lägesbild som underlag för att fatta
beslut och rapportera bakåt till inre ledning och framryckande enheter.
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Covidläget
Belastningen på räddningstjänsten är med omikronsmittan högre än tidigare. Under en period har personalfrånvaron vid heltidsstationerna legat på ungefär 10 %.
Tidigare restriktioner och verksamhetsbegränsningar har återinförts i syfte att förhindra eskalerande smittspridning. Bland annat har personal med tjänstgöring i
dagtidsvecka helt frigjorts för att kunna vakanser i skiftlagen. Övningsverksamheten har i delar ställts in alternativt ändrats så att olika stationer och skiftlag inte
övar tillsammans. Samverkan sker med Skaraborgs sjukhus avseende testning av
personal med symtom.
Hittills har den pågående pandemivågen inte medfört några operativa begränsningar, utan styrkenumerär enligt gällande Handlingsprogram har kunnat hållas.
Handlingar:
Arbetsmiljöverkets beslut avslutat ärende, arbetsplatsolyckan i Tidan
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D§9

Inriktning fortsatt arbete
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Mot bakgrund av verksamhetsplanen för 2022 kommer följande övergripande inriktning gälla för 2022:
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. Fortsätta implementering nytt arbetssätt med budget och ekonomiuppföljning
Inför budgetåret 2022 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 2022 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.

Justerandes signatur
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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.
RÖS fortsätta ha dialog med Skövde Kommun gällande övningsfältets
framtid. Angelägenheten att övningsfältet blir kvar ökar väsentligt i det
fall förbundet utökas att även omfatta de fyra kommuner som i dag bildar Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
7. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst
under höjd beredskap
Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och
gråzonsläge.
8. 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.
9. 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.
10. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument
Ett arbete har påbörjats för att se över styrande och stödjande dokument hos RÖS. Vid behov revideras dokumenten alt. arbetas helt nya
fram. Målbilden är att dessa ska få en tydlighet och organisering för
att underlätta implementering och efterlevnad. Detta arbete bedöms
komma att pågå under hela 2022.
11. Ledarskapsutveckling på flera nivåer
Behov av att utveckla chefs- och ledarskapet har identifierats. Vissa
12. 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.
Justerandes signatur
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13. Fortsätta arbetet med hantering av MSB tillsynsnoteringar
Hantering av det relativt sett höga antalet bränder i industribyggnad
och bostäder i Gullspångs kommun samt hantering av långa insatstider
i Karlsborgs kommun
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D § 10

Övriga frågor
Under denna punkt upptas inget till behandling.
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D § 11

Avslutning
Mötet förklaras för avslutat kl. 10.05, varvid ordföranden tackar för visat intresse
och engagemang.
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