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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 22  

Budget och verksamhetsuppföljning februari månad 2022 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Budget/ekonomiuppföljning t.o.m. februari 2022 

  

Utfall ack  Budget ack Avvikelse 

Kommunbidraget  - 18 646 251  - 18 646 251  - 

Summa intäkter -   1 533 552  -   1 231 671          301 881  

Summa driftkostnader     5 937 096      6 456 321          519 225  

Summa personalkost-
nader 

  13 548 393    13 444 732           -103 661  

Värdepapperföränd-
ring 

    -3 310 658  
  

Resultat     2 616 344  
  

Balanskravsresultat 694 314   

 

 

 

RÖS värdepapper: 
 

 
Anskaffningsvärde   

                                                                   
22 205 847  

 
Marknadsvärde 220101 

                                                                    
31 609 913  

 
Marknadsvärde 210101 

 
26 359 772 

 
Marknadsvärde 220228 

                                                                    
28 299 255  

 
Värdeförändring ack. 2022 

                                                                       
-3 310 658  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Kommentarer 

Intäkter 

Intäkterna ligger efter februari på ett överskott om 694 tkr. RÖS har ej fakturerat 

RVS för kostnader kopplade till det gemensamma ledningssystemet för jan-feb 

vid detta uppföljningstillfälle (ca. 300 tkr), vilket innebär ett faktiskt överskott på 

ca. 1 Mkr.   

Driftkostnader 

Driftkostnaderna ger ett utfall under budgeterade med ca. 500 tkr. Driftkostna-

derna varierar stort beroende på när inköp görs, varför utfallet är en normalbild ef-

ter två månader. Redan nu måste kraftiga prishöjningar av både varor och drivme-

del beaktas då det kommer att få kännbara konsekvenser för vår verksamhet 

framåt.  

Personalkostnader 

Personalrelaterade kostnader är bedömt ligga högt efter två månader. Utfallet visar 

ett underskott på 100 tkr och borde istället ligga på ett plus. Det finns kostnader 

för räddningstjänsthjälp som bokförts som personalkostnader och kommer att kor-

rigeras, men det är ett mindre belopp i sammanhanget (25 tkr). Personalkostnader 

kommer att följas och analyseras noggrant framåt.  

Övrigt 

RÖS värdepapper gick väldigt bra under hela 2021 och slutade med en värdeök-

ning på hela 5 250 tkr. På grund av det geopolitiska instabila läget har värdepap-

persförändringen varit negativ och en stor del av det överskott som byggdes upp 

under 2021 har försvunnit. Efter uppföljning februari månad visar värdepappers-

förändringen fortfarande plus, men är vid denna uppföljning nere i 3 310 tkr. Dia-

log förs med ekonomifunktionen Skövde kommun om strategi och placeringar uti-

från de förändringar som sker i omvärlden och som påverkar volatiliteten på 

börserna.  

Investeringar av två nya lastväxlartankar, fordon och släp för räddningsarbeten i 

terräng samt uppgradering av lås m.m. i vår räddningscentral uppgår till en total 

summa av 1 724 tkr enligt ovan redovisning. 

Verksamhetsuppföljning 

Insatser per kommun under februari månad 2022  

Antalet larm har minskat med 24 larm från föregående månad, i februari 2021 var 

antalet larm 111.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

   
Februari 2022   Skövde   Tibro   Karls-

borg   
Hjo   Marie-

stad   
Töre-

boda   
Gullspång  

Gull-

spång/Hova  

Totalt   
RÖS   

Brand i byggnad   3 1 - - 1 3 2/- 10 
Brand i terräng   - - - - - - - - 
Övrig brand   1 1 1 - - - 1/- 4 
Trafikolycka   6 - 2 2 5 1 -/2 18 
Utsläpp farligt 

ämne   
1 - 1 1 1 - - 3 

Hjärtstopp   3 - - 1 2 1 -/1 7 
Automatlarm   36 - - 1 9 7 - 53 
Övrigt   5 1 1 2 1 2 1/- 13 
Summa   55 3 5 5 19 14 7 108 

   
Februari 2022  Bliks-

torp   
Storön/   
Brommö   

K- 

fors   
Marie-

stad 

D   

Mo-

holm   
Skövde  

 D   
Tim-

mers  -

dala   

Först.rvn.  
Borgunda  

Unde-

näs   
Volvo    

Brand i byggnad   - -  -  - 1 1 -  - - - 

Brand i terräng     - -  -  -  - - - - -  -  

Övrig brand   -  -  -  -  - - - - -  -  

Trafikolycka   - -  -  - - 1 2 - - -  

Hjärtstopp   - -  -  -  -  -  -  - -  -  

Automatlarm   - -   - - - - - - -  9 

Övrigt   -  -  -  - 1 -  - - -  1  

Inkallade till stat-

ion   
-  -  -  2 - 5 -  - -  -  

Summa:   - -   - 3 2 7 2 - - 10 

  
Automatlarm   

Antalet automatlarm har ökat med 15 larm från föregående månad.    

    

Trafikolyckor   

Trafikolyckorna har minskat med åtta larm sedan januari månad. En personbil 

körde av vägen utanför Hjo. Styrkan fick klippa bilen för att få ut den skadade 

personen.   

 E 20 V.26  V. 49 Övriga  

4 3 3 8 

  
Brand i byggnad   

I Tibro totalförstördes en affärslokal vid en brand. Viss rökspridning till intillig-

gande lokaler förkom. Styrkor från Tibro, Skövde, Hjo samt insatsledare och 

räddningschef i beredskap på plats. Karlsborg och Skövde Deltid på täckpunkt.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Ett mindre bostadshus brann ner till grunden vid Börstorp utanför Mariestad. Där 

var Mariestad Heltid och Deltid samt insatsledare på plats. Töreboda och Hova 

stod för beredskapen i området.  

På Moelven i Gullspång startade en brand i ett flislager. Styrkan från Gullspång 

samt insatsledare var insatta i händelsen. Branden blossade upp vid några fler till-

fällen innan flisen hade lämpats ut ur byggnaden.  

Utbildning    

SMO-gruppen har under månaden planerat för kommande Hasslumsdagar samt 

GRIB. De har även bedrivit en SHM (säkerhet, hälsa och miljö) -utbildning för 

Försvarsmaktens instruktörer. Nya instruktörer för XVR har även utbildats under 

månaden.  

 

 

Handlingar: Budget- och verksamhetsuppföljning för februari månad 2022. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 23 

Anmälningsärenden 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat återbesätta ledigblivet uppdrag 

som ersättare för Hjo kommun i Direktionens för Räddningstjänsten Östra Skara-

borg. 

Ny ersättare är Merja Wester (s).  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 24 

Budget 2023, plan 2024–2026 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen. 

 

Bakgrund 

Vid beredningsutskottsmöte 2022-02-22 beslutades om inriktning för fortsatt ar-

bete. Beredningsutskottet uppdrog åt förbundsdirektören att fortsätta arbetet med 

budget 2023, plan 2024–2026, genom att utarbeta beräkningsunderlag på redovi- 

sade behov, samt att rambudget bör vara klar till Direktionens möte 2022-04-28.  

Det fortsatta arbetet inriktas mot: 

▪ Bedömning av behov mot bakgrund av fastställt handlingsprogram och 

Verksamhetsplan. 

▪ Hantering av identifierade budgetpåverkande faktorer och behov. 

▪ Identifiera och redovisa prioriteringar och avgränsningar. o Fastställande 

av budgetram 2023, plan 2024–2026 

BU 220324 

Förbundsdirektören redovisar utifrån angivet uppdrag ett antal redovisade behov, 

prioriteringar och beräkningsuppdrag för tillkommande verksamheter utöver vad 

som bedöms ingå i budget 2022 redovisade plan för 2023 och framåt. Redovis-

ningen presenteras utifrån tre grupperingar; nödvändigt, angeläget samt önskvärt. 

Samtliga delar är kostnadsberäknande och redovisas översiktligt i nedanstående 

tabeller, mer utförligt i det underlagt som tillhandahållits inför mötet.  

Nödvändigt Kostnad 

Utökad vaktstyrka Skövde (5:e brandmannen) 3 050 000 

Utökad resurs tillsynsverksamhet 2 310 000 

Ökade pensionskostnader fr.o.m. 2023 808 000 

Revisorkostnad, nytt avtal + äskande fördjupade granskningar 160 000 

Upphandling visselblåsarfunktion 50 000 

Implementera koncept kemikalier i hela förb.  125 000 

Befintligt skumsläckmedel förbjuds – ersätta 750 000 

Totalt:  7 253 000 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

Noteras att mot bakgrund av den nya fördelningsnyckel som är föreslagen, och är 

under behandling i respektive medlemskommuns fullmäktige, kommer en utök-

ning av vaktstyrkan i Skövde i huvudsak bekostas av Skövde kommun. 

 

 

Noteras att mot bakgrund av den nya fördelningsnyckel som är föreslagen, och är 

under behandling i respektive medlemskommuns fullmäktige, kommer ett upprät-

tande av räddningsvärn i Mölltorp i huvudsak att bekostas av Karlsborgs kom-

mun. 

 

 

Inriktning fortsatt arbete:  

Beredningsutskottet redovisar följande uppdrag till förbundsdirektören inför nästa 

beredningsmöte: 

• Förankra arbetet med budget med medlemskommunernas ekonomer och 

om möjligt även med kommuncheferna. 

• Den långsiktiga, tidigare beslutade uppräkningen om 3% kvarstår. Redovi-

sade behov är behov därutöver.  

Angeläget Kostnad 

Återtagande utb. skuld RIB-org. (GRIB 2)  988 000 

Räddningsvärn Mölltorp 250 000 

Fortsatt utveckling org. (Ledarskapsutbildningar)  300 000 

Kommunikationstjänst (1,0 åa - 0,5 åa)  750 000 

Ökade kostnader priser på drivmedel, varor.  565 000 

Ny plattform Skövde IT 114 000 

Återtagande RUHB-förmåga.  100 000 

Totalt:  3 067 000 

Önskvärt Kostnad 

Fortsatt utveckling FIP-konceptet 172 000 

”Engångskostnad” utbildning vid införande FIP 100 000 

Löneökningsbehov (0,5% /år)  425 000 

Totalt:  697 000 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

• Redovisa vad som ingår i den 3% uppräkningen utöver direkta personal-

kostnader i syfte att se om något eller några av de redovisade behoven kan 

täckas inom den treprocentiga uppräkningen. 

• Vid redovisning av kostnader per kommun tillämpa den nya fördelnings-

nyckelns procenttal. 

• Redovisa påverkan av fördelningsnyckeln på procenttalen om Skövde re-

spektive Karlsborgs kommun väljer att besluta i enlighet med förslagen 

om utökning av vaktstyrkor.  

• Beslut om revisorernas äskande fattas vid Direktionens möte i maj. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 25 

Revisorernas yttrande jämte granskningsrapport för helårsbok-

slut 2021 

Direktionen beslutar 

att notera informationen, samt 

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa medlemskommunerna helårsbok- 

   slut jämte revisorernas yttrande och granskningsrapport för beslut om an- 

  svarsfrihet för år 2021. 

 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna med stöd av PWC yrkesrevisor har genomfört 

granskning av helårsbåkslut 2021. Yttrande framgår av bilagda handlingar. 

Anledning till anmärkning har inte förekommit, varför revisorerna föreslår att Di-

rektionens beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Enligt förbundsordningen fattas beslut av ansvarsfrihet av respektive medlems 

kommunfullmäktige. 

 

Handlingar: Revisionsberättelse 2021, 2022-03-14 

PWC: Granskning av årsredovisning 2021 

PWC: Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 26 

Lägesredovisning utredning ev. utökat förbund 

Direktionen beslutar 

att notera informationen,  

 

Bakgrund 

Arbetet med framtagande av underlag inför en eventuell utökning av förbundet 

fortskrider. Förslag till ny förbundsordning och reglemente för förbundsdirekt-

ionen har utarbetats. Förslagen är granskade av stadsjurist och justerade efter de 

synpunkter som lämnats. Direktionens synpunkter och förslag/beslut om ytterli-

gare ändringar i dokumenten behöver inkomma till arbetsgruppen så skyndsamt 

som möjligt, för att kunna beredas med utredningens styrgrupp inför slutlig redo-

visning av utredningen och tillika beslutsunderlag.  

Det kvarstår en del arbete gällande ekonomiska transaktioner vid eventuellt utökat 

förbund, där tillämpning av RÖS kostnadsfördelningsmodell är en av utmaning-

arna.   

 

Handlingar:  Utkast av förslag ny förbundsordning och reglemente vid utökat  

   förbund.   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 27 

Avslutat ärende AMV-inspektion 

Direktionen beslutar  

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Arbetsmiljöverket har i skrivelse av 2022-03-09 avslutat tillsynsärendet avseende 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg brandstationen i Skövde. Arbetsmiljöverket 

bedömer att samtliga redovisade brister nu åtgärdats. RÖS avser att fortsätta på-

börjat arbete och implementera åtgärder på samtliga brandstationer i förbundet.  

Det noteras vid sammanträdet att beslutsprocessen pågår i samtliga övriga med-

lemskommuner. 

 

Handlingar: Arbetsmiljöverket, avslutsbrev, 2022-03-09, dnr 2021/056573 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 28 

Redovisning av beslut om ändrad förbundsordning; fastigheter 

och fördelningsnyckel 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat godkänna upprättad förbundsord-

ning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 

Handlingar: Kommunfullmäktige i Hjo kommun,  Kf § 7, protokollsutdrag  

    2022-03-03, dnr 2022-24 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 29 

Nytt ramavtal revisionstjänst 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Nytt avtal har tecknats med Räddningstjänsten Östra Skaraborg som köpare och 

KPMG AB som säljare av revisionstjänster till förbundet. 

Uppdraget omfattar att i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kom-

munal verksamhet och vara sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna 

i deras granskning av förbundet. 

Avtalet gäller från och med 2022-06-01, med slutdatum 2026-05-31. 

 

Handlingar: Avtal om revisionstjänster mellan RÖS och KPMG AB, 2022-02- 

    05, dnr 2022-000190  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 30 

Upphandling visselblåsarfunktion 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har befullmäktigat behörig befattningshavare 

vid Skaraborgs kommunalförbund att för förbundets räkning upphandla och 

teckna avtal avseende visselblåsarfunktion. 

Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållande trädde 

i kraft den 17 december 2021. Med parallellitet gäller det skydd som finns för vis-

selblåsare i andra delar av svensk rätt exempelvis yttrandefrihet och meddelarfri-

het enligt grundlagarna. 

Bestämmelserna i lagen omfattar skydd mot hindrande åtgärder repressalier och 

om ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om 

skyldighet att inrätta apporteringskanaler, behandling av personuppgifter och sek-

retess. 

En verksamhetsutövare ska inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden 

för rapportering och uppföljning. De interna rapporteringskanalerna ska vara på 

plats från och med 2022-07-17. Den som slå larm kan göra det direkt till en extern 

kanal. Personer som arbetar inom i de interna rapporteringskanalerna kan vara an-

ställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att hantera upp-

gifter som rapporteras in. 

Kommuner får dela interna rapporteringskanaler med bl.a. kommunalförbund. 

Lagen gäller för det första vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av in-

formation om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer 

fram. 

För det andra gäller den vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av in-

formation om missförhållanden som strider mot en direkt tillämpning av unions-

akten inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet. Personer som skyddas 

av lagen ska en direkt eller indirekt knytning till verksamhetsutövningen. Den är 

inte tillämplig för elever, patienter eller medborgare i allmänhet. En rapporterande 

person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt under förutsätt-

ning under förutsättning att vederbörande vid rapporteringen hade skälig anled-

ning att anta att rapporteringen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Handlingar: Fullmakt, 2022-03-04, dnr 2022-00194 

SKR, Den nya visselblåsarlagen, 2021-11-04 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 31 

Lägesorientering Räddsam VG 

Direktionen beslutar  

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

▪ 23 mars träffas Räddsam VG för ett extrainsatt styrgruppsmöte för att ar-

beta med att förtydliga beredningsgruppernas uppdrag samt processa frå-

gor/områden där olika uppfattningar finns. 

 

▪ Det råder uppfattningar om att den befintliga nodstrukturen ska ersättas av 

struktur för ledningssystemen i vissa frågor/områden. 

 

▪ MSB och Länsstyrelsen har planerat dialogmöte om resurssamordning och 

valt att dela upp VG i två delar, vilket inte uppfattas gynna samarbete/sam-

verkan. Förbundsdirektör RSG tar upp frågan med Länsstyrelsen.  

 

▪ Ledningskomferens vår 2022 sker i fysisk form 2022-06-09 i Falköping. 

Preliminärt program:  

- Förmiddag: MSB föreläser om nya föreskrifter 

- Eftermiddag: Fokus på omvärldsläge. Ev. föreläsning f.d. chef SÄPO 

 

▪ 10 maj bjuder Räddsam VG in till fördjupningsdag RUHB. För deltagande 

gäller säkerhetsprövning nivå 3.  

 

▪ Styrgrupp bereder IVPA-avtalsfrågan. Förslag ligger att en skarp skrivelse 

skickas till VGR där budskapet är att avtal kommer att sägas upp i det fall 

Räddningstjänsterna ej erbjuds ett avtal som når full kostnadstäckning för 

uppdraget.  

 

▪ RSG tagit initiativ att skicka ett fullt utrustat räddningstjänstfordon med 

tillhörande släp fyllt med kompletta larmställ till Ukraina. RÖS-RVS bi-

dragit med 20 kompletta larmställ (Larmställ, hjälm, stövlar och handskar)  

 

▪ Representanter vid möten med SKR och MSB har i uppdrag att framföra 

tydligt budskap om utmaningen med krav i ny föreskrift om kommunal 

tillsyn utan ekonomisk kompensation.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Ärende 32 

Lägesorientering vidtagna åtgärder i anledning av kriget i 

Ukraina 

Direktionen beslutar  

att  notera informationen. 

 

Bakgrund 

I Ukraina pågår alltjämt strider mellan Ryska förband och Ukrainska förband. En 

mycket stor mängd människor är på flykt från krigets Ukraina. Flyktingström-

marna går mot övriga länder i Europa. Sverige bedöms vara ett land som kommer 

att få at emot stora flyktingströmmar. 

Från Ryssland har anförts att länder som bidrar med vapen till Ukraina och hit-

tillsvarande alliansfria länder som överväger en NATO-anslutning kan komma att 

utsättas för sanktioner/repressalier. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) tillsatte vecka 209 arbetsgrupp under 

ledning av räddningschefenen i syfte att överse vilka åtgärder som kan behöva 

vidtas omedelbart, på kort sikt, medellång sikt och på långsikt. Arbetet resulterade 

i en åtgärdslista, vilken berör såväl operativ förmåga som information och före-

byggande åtgärder mot brand. Listan i detalj redovisas inte här. 

I sammanhanget noteras att RÖS har en antagen riktlinje för höjdberedskap med 

tillhörande bilagor. Riktlinjen nyttjas i det pågående arbetet och revideras löpande 

vid behov. Vidare noteras att säkerhetsskyddsanalys finns antagen samt att säker-

hetssamtal och registerkontroll utförts av personal i angivna befattningar. Krigs-

placering av disponibel personal har skett.  

RÖS har under våren representant i RäddsamVG beredningsgrupp för höjd bered-

skap. Det kan noteras att arbetet med förmågehantering pågår. Initialt prioriteras 

kontinuitetsplanering och beredskapshöjande åtgärder med de resurser och för-

mågor som finns i dagsläget. Utgångsläget för kontinuitetsplanering är en tids-

rymd om tre månader. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 33 

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Direktionen beslutar 

att lägga redogörelsen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Redovisning av inkomna anmälningar om olyckor/tillbud och riskobservationer 

sker vid direktionens sammanträden. Följande ärenden har inkommit sedan de-

cembermötet: 

Tillbud - Skadad port till enhet 2040 

I samband med återkomst efter larm begärdes portöppning via fordonets RAKEL-

enhet. Före inbackning avlastades använda rökskydd. Därefter påbörjades inback-

ning. När större delen av fordonet var inbackat började porten stängas. Vid sam-

manstöt med fordonet erhölls skador på porten. 

Som åtgärd noteras det nödvändiga i att spärra portar manuellt om inte inbackning 

bedöms påbörjas i närtid till portöppning. I annat fall finns risk att portens stäng-

ningsautomatik inträder. I ett längre perspektiv föreslås att sensorer monteras på 

att portar med syfte stängningstiden vid sensorns passering omstartas. 

Olycksfall - Tappad stege 

Vid övning med räddningsstege föll den i samband med nedtagning och skadade 

en medarbetare så olyckligt att denne tappade medvetandet. 

Bedömt att stegen möjligen ej vara säkrad vid nedtagning eller möjligen defekt 

vid användandet. Fortsatt utredning av olyckan genomförs. Omedelbara åtgärder 

vidtagna för att minimera risk för liknande händelser.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 34 

Informationsärenden 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

IVPA 

De förhandlingar som sedan ett par år pågått mellan RäddsamVG och Västra Gö-

talandsregionen (VGR) närmar sig nu en punkt där det förefaller resultatlöst att 

fortsätta förhandlingarna. 

Syftet från länets räddningstjänster med översynen av avtalen är att de ska vara 

kostnadstäckande med avseende på insatser, materiel och utbildnings/övningstid. 

Som det är nu är avtalen och dess tolkning lite olika då de tecknas med respektive 

sjukhusområde och inte centralt med VGR, 

Arbetsgruppen inom RäddsamVG har kommit till den bedömningen att ytterligare 

förhandlingar under nuvarande former bedöms ha liten utsikt att ge resultat. 

Styrgruppen för RäddsamVG har därför fattat beslut om att undersöka möjlighet-

erna till en gemensam skrivelse om möjligheterna att säga upp avtalet. Det finns 

inom länet räddningstjänster som har sagt upp nuvarande avtal. 

Utgångpunkten, utöver kostnadstäckning, är att en skattefinansierad verksamhet 

inte får subventionerna annan verksamhet som huvudmannaskapet för utförd 

tjänst. 

Säkerhetsskyddsorganisation 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har sedan tidigare en av Direktionen antagen 

Säkerhetsskyddsanalys. Hittills har stf räddningschefen innehaft befattningen som 

säkerhetsskyddschef och avdelningschefen skydd mot olyckor innehaft befatt-

ningarna som säkerhetsskyddschef respektive stf säkerhetsskyddschef.  

Från och med 2022-05-01 kommer avdelningschefen skydd mot olyckor, Daniele 

Coen, att vara säkerhetsskyddschef och förbundsdirektör Mikael Wallin att vara 

stf säkerhetsskyddschef. 

Beslutet delges länsstyrelsen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Fastställt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Då samtliga kommuner nu antagit sina delar i handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor är programmet i sin helhet antaget. Det antagna programmet 

har delgetts Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsprogram-

met återfinns i sin helhet på förbundets hemsida. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 35 

Fullmakt och attestanter vid ekonomiavdelningen hos Skövde 

kommun 

Direktionen beslutar 

att genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunal-

förbundet under 2022 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut an-

givna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och 

vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt att under-

teckna 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 personal bestående av 

ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, re-

dovisningsansvarig Andreas Åkegård, finanscontroller Bas Thijssen, hand-

läggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, 

Jenny Larsson, Maria Sjöqvist, Marie Larsson, Johanna Molin, Josefin 

Hansson, 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 skattede-

klarationer och inkomstdeklaration. 

Bemyndigande till av Skövde kommuns personal bestående av ekonomi-

chefen Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, redovis-

ningsansvarig Andreas Åkegård, handläggarna vid avdelning ekonomi och 

verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Jenny Larsson, Camilla Ljungberg, 

Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist och Re-

becca 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. 

Av Skövde kommuns personal besående av ekonomichef Maria Vaziri 

Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, kommunjurist Emma Daniels-

son eller stadsjurist Tobias Carlgren, får envar tillsammans med någon av 

handläggarna vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning Linda 

Skoglund, Marie Larsson, Johanna Molin och Josefin Hansson för Rädd-

ningstjänsten östra Skaraborg räkning ansöka om betalningsförelägganden 

och utmätningar. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

att utse följande beslutsattestanter vid Skövde kommuns personal bestående 

av Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny Larsson, Gus-

tav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist, Linda 

Skoglund, Marie Larsson, Johanna Molin, Josefin Hansson och Andreas 

Åkegård tilldelas rätten att beslutsattestera bokföringsorder inom de områ-

den som inte reglerats särskilt ovan.    

 

att vid Skövde kommuns personal bestående av  Torbjörn Bäck, Camilla 

Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny Larsson, Gustav Sandzén, Rebecca An-

dersson, Sandra Svarén, Linda Skoglund, Maria Sjöqvist, Marie Larsson, 

Johanna Molin, Josefin Hansson, 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 för-

bundschef, rätten att under perioden 2022-01-01—2022-12-31 utfärda full-

makt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rätts-

handlingar 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 ekonomiad-

ministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det 

finnas fullmakter och beslutsattestanter enligt ovan vid avdelningen för ekonomi 

och verksamhetsstyrning. 

Ärendet är föranlett av behov hos ekonomiavdelningen att till följd av stora per-

sonalförändringar få ett reviderat beslut. Beslutet upphäver samtidigt Direktionens 

likalydande beslut vid decembersammanträdet 2021. 

 

Delges 

Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D 36 

Inriktning fortsatt arbete 

Mot bakgrund av gällande verksamhetsplan och strategiskt utvecklingsbehov 

kommer följande övergripande inriktning att gälla för 2022: 

1. Arbete med att implementera och utveckla det gemensamma led-

ningssystemet.  

Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har skapat ett gemen-

samt ledningssystem. Från och med 1 mars 2022 är ledningssystemet i 

skarp drift. Implementering pågår, utvärderingar får påvisa behov av 

justeringar.  

 

2. Omarbetning av budget 2022 – ny organisation 

Inför budgetåret 2021 tillskapades en helt ny budget. Vid årsuppfölj-

ning har behov av justeringar identifierats. Budget 2022 arbetas också 

om för att bättre möta den omorganisation av förbundet som genom-

förs.   

 

3. Omtag gällande implementering av de krav som GDPR ställer på 

verksamheten 

Under verksamhetsåret 2022 fortsätter påbörjat arbete med omtag och 

implementering av krav kopplade till GDPR.  

 

4. Komma ikapp medlemskommunernas utveckling 

Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg bedöms ha halkat efter 

kommunernas utveckling i perspektivet att vara och uppfattas som en 

modern organisation i flera perspektiv, bl.a. IT- och kommunikations-

relaterat.  

 

5. Vidmakthålla upparbetad regional samordning inom Västra Göta-

land genom Räddsam VG 

Samarbetet räddningstjänsterna emellan som idag finns etablerat ge-

nom Räddsam VG har stort värde för samtliga och måste vidmakthål-

las och utvecklas. Detta är särskilt viktigt i en tid av stora förändringar 

för svensk räddningstjänst genom förändrade krav genom lag- och fö-

reskriftsstyrningar från Riksdag och MSB.  

 

6. Fortsatt samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet 

Hasslum framtid 

Övningsfältet Hasslum är och förblir en viktig del av förbundets verk-

samhet, men också i ett större samhällsperspektiv med olika aktörers 

behov av en sådan utbildnings- och övningsanläggning.   

 

7. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst 

under höjd beredskap 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och 

gråzonsläge. 

 

8. Implementera Handlingsprogram, Verksamhetsplan och intern-

kontrollplan 2022–2023 

Nytt handlingsprogram, verksamhetsplan och internkontrollplan för 

2022 och framåt är slutligt fastställda. Implementering är påbörjad. Ar-

bete med budget kopplat till verksamhetsdokumenten sker genom ordi-

narie process i BU.  

 

9. Fortsätta översyn av framtida stationslokalisering och utveckling 

F.n. är fokus riktat mot brandstationsbehovet i Mariestad. RÖS ser ett 

fortsatt behov av att även se över behoven av nya brandstationer / loka-

lisering av befintliga brandstationer i Skövde och Karlsborg.  

 

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

drag direktionen gett till förbundsdirektören och RÖS 

Arbetet med översyn och analys av de tolv punkter som direktionen 

gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra fortsätter intill det att 

direktionen ger nya styrsignaler. Omorganisation samt förändring av 

förbundsordning gällande fastigheter och fördelningsnyckel är kon-

kreta resultat av arbetet.  

 

11. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument 

Ett arbete har påbörjats för att se över styrande och stödjande doku-

ment hos RÖS. Vid behov revideras dokumenten alt. arbetas helt nya 

fram.  Målbilden är att dessa ska få en tydlighet och organisering för 

att underlätta implementering och efterlevnad.  

 

12. Ledarskapsutveckling på flera nivåer 

RÖS bär en utbildningsskuld gällande chefs- och ledarskapsutbild-

ningar. Utbildningsinsatser har påbörjats, men bedöms behöva pågå 

under en flerårsperiod för att inte bli för kostsam. Där möjlighet finns 

söker RÖS projektpengar för att genomföra utbildningsinsatser. Omor-

ganisation samt generationsväxlingar påverkar behovet ytterligare. Ex. 

RCH.   

 

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 ut-

redningsplan har antagits och RÖS ledning kommer tillsammans med 

RVS ledning och expertfunktioner från resp. organisation att genom-

föra utredningsuppdraget. Utredning överlämnas till uppdragsgivaren i 

mitten av april 2022.   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

§ 37 

Övriga frågor 

Framställs fråga om hörselskydd till utryckningspersonalen bedöms rendera i ett 

särskilt budgetäskande. Beskedet är att sådan utrustning bedöms rymmas inom an-

slaget för arbetarskydd i befintlig budget. 

Torbjörn Colling (m) ersätter Catarina Davidsson (c) vid sammanträde med Be-

redningsutskottet 2022-04-22 

Tibro kommun anmäler förhinder att delta vid såväl Beredningsutskottets sam-

manträde 2022-04-22 som vid Direktionens sammanträde 2022-04-28.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 38 

Avslutning 

Då intet mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 11.30. 
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