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Plats och tid

Brandstationen Skövde, kl. 08.30 – 11.30

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Ulrica Johansson (c), ordförande)
Anders Bredelius (m)
Sture Pettersson (s)
Bengt Sjöberg (m)
Lars Glad (m) tjg ers
Jan Hassel (s)
Björn Thodenius (m)

Övriga deltagande

Enligt särskild förteckning på omstående sida

Utses att justera

Bengt Sjöberg (m)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

39 – 54

...........................................................................
Madelene Wallenius
Ordförande

..........................................................................................................................
Ulrica Johansson (c)
Justerande

..........................................................................................................................
Bengt Sjöberg (m)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Datum för
anslags uppsättande

2022– 05 -04

Förvaringsplats
för protokollet

Brandstationen, Skövde

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

..........................................................................
Madelene Wallenius

2022–05 -27
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Övriga deltagande
Mikael Wallin
Madelene Wallenius
Daniele Coen
Hans Ingbert
Mats Johansson

Justerandes signatur

Förbundsdirektör
Förbundssekreterare
Stf förbundsdirektör
Stf räddningschef
Personalrepresentant
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-28

Innehållsförteckning
Övriga deltagande................................................................................................ 2
Presentation av Nationellt Utvecklingscenter (NUC) ......................................... 4
Budget och verksamhetsuppföljning mars månad 2022...................................... 5
Anmälningsärenden ............................................................................................. 9
Budget 2023, plan 2024–2026........................................................................... 11
Lägesorientering utökning av förbundet ........................................................... 12
Avslut av tillsynsärende från myndigheten för samhällsskydd och beredskap . 13
Uppräkning av avgifter for sotning och brandskyddskontroll........................... 14
Inbjudan RäddsamVG vårkonferens 2022 ........................................................ 15
Lägesorientering Räddsam VG ......................................................................... 16
Lägesorientering vidtagna åtgärder i anledning av kriget i Ukraina och den
förhöjda hotbilden ............................................................................................. 17
Personalärenden................................................................................................. 18
Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer ................................................ 19
Informationsärenden .......................................................................................... 20
Inriktning fortsatt arbete .................................................................................... 22
Övriga frågor ..................................................................................................... 25
Avslutning ......................................................................................................... 26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-28

D § 39

Presentation av Nationellt Utvecklingscenter (NUC)
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Nationellt utvecklingscenter (NUC) med inriktning säkerhet på skadeplats är ett
samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Nationellt utvecklingscenter ska tillsammans med svensk räddningstjänst, näringsliv och akademi möta framtidens utmaningar på skadeplats.
Christian Carlsson, som är chef för verksamheten, redogör för NUC:s verksamhet
och olika projekt i dagsläget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 40

Budget och verksamhetsuppföljning mars månad 2022
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Utfall t.o.m. mars månad 2022

KOMMUNBIDRAGET
SUMMA INTÄKTER
SUMMA DRIFTKOSTNADER
SUMMA PERSONALKOSTNADER
VÄRDEPAPPERFÖRÄNDRING
RESULTAT

UTFALL ACK
27 969 376
2 579 355
9 365 564
19 553 379
-

BUDGET
27 969 376
1 949 506
9 684 482
20 167 098

AVVIKELSE
629 848
318 918
613 718

2 700 953
1 071 166

VÄRDEPAPPER:

ANSK VÄRDE 22 205 847KR.
MARKNADSVÄRDE 220101
MARKNADSVÄRDE 220331
VÄRDEFÖRÄNDRING

22 205 847
31 609 913
28 08 960
- 2 700 953

Resultat enligt resultaträkningen

1 071 166

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)

-2 700 953

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

1 629 787

Utgående balanskravsresultat

1 629 787

Kommentarer
Intäkter
Intäkterna visar ett ackumulerat positivt resultat på 629 tkr. Det positiva resultatet
härrör främst från tillsynsverksamheten, automatiska brandlarm, restvärdesräddning och försålda fordon.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Driftkostnader
Även driftkostnader visar ett ackumulerat positivt resultat på 318 tkr, vilket inte
bedöms som en avvikelse då driftkostnader kan variera stort mellan perioderna utifrån när inköp av varor/förbrukningsmateriel görs.
Personalkostnader
Personalkostnaderna visar ett ackumulerat positivt utfall på 613 tkr, vilket bedöms
vara i underkant vad som behövs för att hantera vikariekostnader under sommaren.
Övrigt
Vid uppföljning t.o.m. mars månad har ej kommande intäkt för gemensamt ledningssystem jan-feb från Räddningstjänsten Västra Skaraborg bokförts ännu, varför resultatet kan räknas upp med 400 tkr. Detta är inte gjort, utan utfall kommer
med vid april månads uppföljning.
Värdepappersförändringen är negativ och har sedan årsskiftet sjunkit med 2700
tkr.
Prognos 1 – 2022
Vid uppföljning t.o.m. mars månad har en första årsprognos arbetats fram. Prognosarbetet så här tidigt under ett verksamhetsår är en grov uppskattning som kan
förändras snabbt. Det osäkerhetsläge som gäller prisnivåer för drivmedel och varor m.m. ska också beaktas i prognosen.
Prognosarbetet påvisar att RÖS har möjlighet att nå högre intäkter än budgeterat,
vilket bl.a. handlar om planerade fordonsförsäljningar, fortsatt nivå av debiterbara
automatiska brandlarm och fortsatt förmåga att genomföra tillsyner på samma
nivå.
Sammantaget visar prognosen en möjlighet att nå ett högre positivt resultat än
budget (268 tkr). Prognosen är att ytterligare 935 tkr kan uppnås. 2021 års underskott om -625 tkr skulle då kunna återställas redan 2022, vilket är en uttalad ambition inför en ev. utökning av förbundet. Slutlig prognos, efter återställande av
underskott från 2021 hamnar då vid detta prognostillfälle på ett överskott med 578
tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Insatsuppföljning
Insatser per kommun under mars månad 2022
Antalet larm har ökat med fem larm sedan februari månad. I mars 2021 var det
118 larm i förbundet. Från och med mars månads ingång startade det gemensamma ledningssystemet. Händelser för Räddningstjänsten Västra Skaraborg redovisas (RVS) för sig.
Mars 2022

Skövde Tibro

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

Bliks- Storön/
torp Brommö

Mars 2022
Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Inkallade till
station
Summa
RVS

Summa

3
1
6
7
3
27
5
52

Karlsborg

Hjo

4
4

1
1

3
1
2
1
2
6
15

K- Marie- Mofors
stad holm
D

Gullspång
Totalt
Marie- Törestad
boda Gullspång/Hova RÖS

1
3
2
2
4
1
8
3
24

1
2
7
2
12

3/1/1
-/2
-/1
8

10
6
12
9
4
9
49
17
116

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

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1
-

-

-

2

1
1
1
-

2
5

1
-

-

-

4
-

1

-

-

2

3

8

2

-

-

4

Lidköping H

Lidköping D

Järpås

Såtenäs

Vara

Kvänum

Essunga

Grästorp

Totalt
händelser
RVS

26

1*

7*

1*

22

4

4

7

63

* Larmade tillsammans med annan station.

Vakthavande befäl/ LLB
Medlyssning där utryckning inte behövdes

RÖS
26

RVS
16

Automatlarm
Antalet automatlarm har minskat med fyra larm från föregående månad.
Justerandes signatur
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Trafikolyckor
Trafikolyckorna har minskat med nio larm sedan februari månad. En trafikolycka
inträffade på Marieforsleden i Mariestad. Där körde en personbil av vägen och
hamnade på taket kraftigt demolerad. En person satt fast under fordonet. Tre personer fördes till sjukhus. En kollision mellan personbil och moped inträffade på
väg 200 vid Götlunda. Mopedföraren fördes till sjukhus. Styrkor från Skövde och
Moholm på plats.
V. 26
1

V. 194
1

V. 200
1

Övriga
6

Brand i byggnad
Vid en brand i Tibro totalförstördes ett flerbilsgarage. Branden kunde begränsas
till garaget som stod nära ett flerfamiljshus. Styrkor på plats var Tibro, Skövde,
Hjo samt insatsledare (IL) och regional insatsledare (RIL) Skövde D samt Karlsborg stod för beredskapen i området.
Övrigt
Vid resecentrum i Skövde omkom en person då denne blev påkörd på västra stambanan.
På Torsö inträffade en markbrand. Ca 1000 kvadratmeter blev avbränt. Utanför
Tibro inträffade ytligare en markbrand, där brändes en yta av ca 4000 kvadratmeter av. Vid vätgasstationen i Mariestad inträffade ett utsläpp. Området spärrades
av och de närliggande restaurangerna utrymdes. Styrkor från Mariestad, Skövde
samt insatsledare och regionalinsatsledare var insatta i händelsen.
Utbildning
Under v. nio genomförde SMO- gruppen en instruktörsutbildning tillsammans
med brandmän från RÖS, RVS, SMS, Herrljunga samt AVRF. Utbildningen syftade till att få en gemensam grund i sättet att vara instruktörer under Hasslumsdagarna som startade vecka tio och pågår t om. vecka 16.
Gruppen har även genomfört en orienteringsdag för Ambulansyrkesutbildning.
Där gick de igenom räddningstjänsten roll på en trafikolycka samt förevisade en
losstagning.
Vidare har de tagit emot studiebesök från Lärarförbundets seniorer där besökarna
fick en enklare brandutbildning samt rundvandring på stationen.

Handlingar: Budget- och verksamhetsuppföljning för mars månad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 41

Anmälningsärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Förbundsordning
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har fattat beslut om att godkänna upprättad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, dnr 202200050106, 2022-03-28.
Kommunfullmäktige i Skövde kommun har fattat beslut om att godkänna upprättad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, dnr KS2022.0077,
§ 31/22, 2022-03-28.
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat fastställa upprättat förslag
till förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
dnr 2021/00105, 2022-03-28.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har beslutat godkänna upprättat förslag
till förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
dnr 2022/75, 2022-03-28.
Kommunfullmäktige i Tibro kommun har beslutat anta reviderad förbundsordning
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, dnr 2022-000054 003, 2022-03-28.
Fastigheter
Kommunstyrelsen i Skövde kommun har beslutat godkänna avtal om förvärv av
fastigheten Skövde Flamman 2 för 5 400 000. Dnr KS2022.0067.
Det noteras att Hjo kommun fattat likalydande beslut avseende godkännande av
förbundsordningen, vilket redovisades vid Direktionens sammanträde i mars
2022.
Handlingar:
Gullspångs kommun, KF § 38, dnr 2022-00050106, Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Skövde kommun KF § 31/22, dnr KS2022.0077, Revidering av förbundsordning
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Mariestads kommun, KF § 15, dnr 2021/00105, Revidering av förbundsordningen
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Töreboda kommun, KF § 31, dnr 2022/75, Ändring av förbundsordningen, för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Tibro kommun, KF § 26, dnr 2022-000054 003, Revidering av förbundsordning
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS
Skövde kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU § 60/22, dnr
KS2022.0067, Övertagande av brandstation från räddningstjänsten, fastighet
Skövde Flamman 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 42

Budget 2023, plan 2024–2026
Direktionen föreslås besluta
att

notera informationen.

Bakgrund
Beredningsutskottet har genomfört tre möten under februari – april 2022. Förbundsledningen har tillsammans med identifierade behov lyft fram flera faktorer
som medför en större osäkerhet än normalt vid årets budgetarbete.
Beredningsutskottet har utifrån det beslutat föreslå direktionen vid sammanträde
24 maj besluta att:


redovisa uppräkning av budget 2023 om 3 % samt att ökade pensionskostnader enligt KPA prognos ska beaktas,



redovisa plan för åren 2024-2026 med uppräkning av budget om 3 % samt
förändrade pensionskostnader enligt KPA prognos,



redovisa ett reviderat förväntat överskott för budgetåret 2023 om 500 tkr
istället för planerade 941 tkr,



förbundsdirektören för dialog med Skövde kommun gällande femte brandmannen och Karlsborgs kommun gällande ev. upprättande av ett räddningsvärn i Mölltorp,



ordförande tillsammans med förbundsdirektören arbetar fram nytt förslag
för budgetprocess för att bättre möta medlemskommunernas budgetprocess.

Vid beredningsutskottets tredje möte 2022-04-22 redovisade förbundsdirektören
tillsammans med förbundsekonomen vad som föreslås kunna omfattas av planerad
uppräkning om 3%. Äskade medel om 565 tkr för prisökningar på drivmedel och
varor föreslogs strykas som helhet från äskandena.
Samtliga medlemskommuners ledamöter och kommuner var överens om att det är
ett ansträngt läge för kommunerna framåt. Mot bakgrund av det är bedömningen
att RÖS endast kan medges den planerade uppräkningen om 3% plus att kostnadsökningen för pensioner enligt KPA prognos 2023 och framåt måste beaktas.
Handlingar:
Protokoll BU 220422
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 43

Lägesorientering utökning av förbundet
Direktionen beslutar
att

notera informationen,

Bakgrund
Arbetsgruppen redovisade 2022-04-22 slutligt utkast av utredningsrapport för
styrgruppen. Styrgruppen gav direktiv om några förtydliganden och kompletteringar. Efter att dessa genomförts överlämnas utredningsrapporten i sin helhet till
styrgruppen för vidare beslutsprocess.
Beslutsprocessen äger rum under maj – juni månader 2022. Beslutar V4-kommunerna att ansöka om medlemskap i RÖS startas arbetet med förberedelser inför
implementering upp omedelbart. Processen går också över i en ny fas där RÖS
som potentiell mottagare av nya medlemmar behöver starta upp ett implementeringsprojekt. De undergrupper som funnits under utredningsarbetet, HR, Ekonomi, Juridik och Kommunikation behöver fortsätta med samma individer som
grund, men grupperna behöver också tillföras ytterligare resurser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 44

Avslut av tillsynsärende från myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i tillsyn (daterad 2021-0414) påpekat för Räddningstjänsten Östra Skaraborg att det finns tydliga indikationer på att skyddet mot uppkomst av brand och konsekvenser av brand av uppkomna bränder inte varit tillfredställande i Gullspångs kommun. Vidare påpekade
MSB att responstiderna i Karlsborgs kommun inte är tillfredställande.
Sammanfattningsvis menar MSB att de punkter som Räddningstjänsten Östra
Skaraborg redovisar i sitt fastställda Handlingsprogram för att hantera påpekandena är tillfredställande utifrån tillsynsmyndighetens perspektiv och att ärendet
därmed kan avslutas.
Det kommer nu an på förbundet att tillse att de inskrivna åtgärderna kommer till
utformande.

Handlingar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Beslut om avslut av tillsynsärende MSB 2021-04374-3, 2022-04-01.D

Justerandes signatur
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§ 45

Uppräkning av avgifter for sotning och brandskyddskontroll
Direktionen beslutar

att

räkna upp timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med 2,16 % från och med 2022-05-01,

att

den nya taxan gäller från och med 2022-05-01 till och med 2023-03-31
men kan gälla längre om nytt beslut om att räkna upp timavgiften inte hin
ner bli gällande innan 2023-04-01, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas, enligt gällande avtal med entreprenörerna, upp årligen efter "Sotningsindex", som tas fram
av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De värden som ligger till grund för
sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (1,4 % från 1 april 2022), och dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,3 % 2022).
Sotningsindexet för 2022 är 1,98 %. Beroende på när sotningsindex infördes för
förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar
från föregående år och behov av justeringar i år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska kunna erhållas under
färre månader. Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende
på både när index infördes för 2021 och när det införs för 2022. Beräknade värden
där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan.

Uppräkning av avgifter for sotning och brandskyddskontroll genomfördes för
2021 från och med 2021-04-01 vilket innebär att årets taxeuppräkning blir 2,16 %
från och med 2022-05-01.

Handlingar
Sotningsindex 2022. SKR 22:09 dnr 22/00359, 2022-03-17.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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D § 46

Inbjudan RäddsamVG vårkonferens 2022
Direktionen beslutar
att

utöver förbundsdirektör, stf förbundsdirektör och räddningschef samt presidiet ges möjlighet att delta, samt

att

uppdra åt förbundsdirektören att samordna svar och transport till konferensen.

Bakgrund
RäddsamVG inbjuder räddningschefer/förbundschefer och politiker inom räddningstjänsten m.fl. till vårens ledningskomferens räddningstjänst. Konferensen
gneomförs 2022-06-09 på Kinnarps AB, Industrigatan 14, Kinnarp. Konferenskostnaden uppgår till 650 kr/person. Konferensens tema är Omvärldsläget.
Under konferensen medverkar representanter för värdräddningstjänst/värdkommun, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nya generaldirektör, länsstyrelsen Västra Götalands län, f.d. polischef Klas Friberg på temat Säkerhetshot
och ledarskap, samt orienterar beredningsgrupp förebyggande om nya föreskrifter
för tillsyn. Politiken har avsatt tid för reflektioner.
Då ordföranden anmäler förhinder att delta erbjuds Jan Hassel (s) att överta hennes plats.

Handlingar:
RäddsamVG: Inbjudan till räddningstjänstens ledningskomferens vår 2022.

Justerandes signatur
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D § 47

Lägesorientering Räddsam VG
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund

Justerandes signatur



Beredningsgruppernas arbete bedrivs enligt årsplaner med aktiviteter.
Flera utbildningsinsatser och kunskapshöjande dagar är planerade och genomförs kontinuerligt.



Program för ledningskomferens 2022-06-09 i Falköping har reviderats.
Temat är fortsatt ”Omvärldsläget”. Programmet innehåller flera föreläsare
samt att politiken ges utrymme att reflektera över omvärldssituationen.



Fortsatt arbete med kunskapsdagar under temat jämställdhet. Direkta chefer, t.ex. styrkeledare, är prioriterad målgrupp. Dagen genomförs under
hösten på Gårda brandstation i Göteborg.



Samtliga räddningstjänster, med undantag för Öckerö, har ställt sig bakom
ett skarpt brev till VGR gällande IVPA-avtalen. Kravet räddningstjänsterna ställer är att avtalet ska vara kostnadsneutralt och ej belasta kommunerna kostnadsmässigt att åka på IVPA-larm.
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D § 48

Lägesorientering vidtagna åtgärder i anledning av kriget i
Ukraina och den förhöjda hotbilden
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
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 förebyggande åtgärder mot brand. Listan i detalj redovisas inte här.
Ett antal åtgärder har vidtagits och ytterligare kompletteringar sker löpande.
RÖS har representation i RäddsamVG beredningsgrupp för höjd beredskap. Det
kan noteras att arbetet med förmågehantering pågår. Initialt prioriteras kontinuitetsplanering och beredskapshöjande åtgärder med de resurser och förmågor som
finns i dagsläget. Inom RäddsamVG finns vidare en beredningsgrupp där räddningstjänstföreträdare möts via system TUTUS var 14:e dag. Gruppen arbetar huvudsakligen med ett här och nu perspektiv och delar information om beredskapshöjande åtgärder. Varje möte behandlar olika teman. Hittills har följande teman
varit föremål för behandling:

Justerandes signatur



Drivmedelsförsörjning



Uppvärmning av brandstationer



Livsmedelsförsörjning (mat och vatten)



Trygghetspunkter



Reservsamband



Undsättning i rasmassor

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-28

D § 49

Personalärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Personalförändringar januari-februari 2022
Entledigande
Namn

Titel

Station

Anst datum

Avg. datum

Visstidsanställningar av ambulanssjukvårdare som instruktörer
Namn
Titel
Station
Anst datum Avg. datum
Louise Blixt

Handledare

Utb.avd.

220101

221231

Lars Karlsson

Handledare

Utb.avd.

220101

221231

Benedicte Fjellstad

Handledare

Utb.avd.

220101

221231

Visstidsanställningar som övergått till tillsvidareanställning
Namn
Titel
Station
Anst datum
Pierre Svensson

Justerandes signatur

Brandman

Skövde
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Ärende 50

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer
Direktionen beslutar
att

lägga redogörelsen till handlingarna.

Bakgrund
Tillbud vid övning/utbildning i losstagning ur fordon
Medarbetare utförde klippmoment i bil med hydrauliska klippverktyg. En av gasfjädrarna till bakluckan satt kvar och medarbetaren klippte i denna, varvid det
uppstod en hög smäll nära medarbetarens öra. Den höga smällen orsakade att det
slog lock för örat på medarbetaren som också upplevde ett obehag när det hände

Justerandes signatur
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D § 51

Informationsärenden
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB har i skrivelse till räddningstjänsterna uppmärksammat behovet av återtagning av förmåga att verka under höjd beredskap på lokal nivå, vilket inkluderar
såväl kommuner som räddningstjänster. Av skrivelsen framgår att kommunerna
och räddningstjänsterna har en oerhört viktig roll i såväl kris som krig.
Förmågan att hantera uppdraget under kris och krig utgår från den ordinarie förmågan, men det kan komma att kräva omprövningar av verksmaheten där kommunerna måste prioritera och säkerställa grundläggande förmåga att leda och genomföra räddningsinsatser som kan behöva utföras i samhället och vissa insatser
kan förväntas vara både omfattande och utmanande. J.fr effekterna av massiv avståndsbekämpning i Ukraina.
MSB noterar vidare att de prioriterade uppgifterna i ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar” är relevanta även för kommunal räddningstjänst oavsett organisationsform.
MSB poängterar att det är hög tid att öka tempot i planeringen för civilt försvar,
bl.a. med avseende på skydd av civilbefolkningen och den kommunala räddningstjänstens roll för att samhället ska kunna hantera ett väpnat angrepp. Hela syftet
med arbete är att åstadkomma en robust motståndskraft.
RäddsamVG har ställt frågan till länets räddningstjänsterna om de får del av kommunernas bidrag för höjd beredskap. Redovisning kommer att ske vid Kunskapsdag fem i maj.
Kunskapsdag fem – räddningstjänst under höjd beredskap
RäddsamVG genomför Kunskapsdag fem om Räddningstjänst under höjd beredskap.2022-05-10. Syftet med Kunskapsdagen är att ytterligare höja kunskapsnivån
samt redovisa pågående verksamheter och skapa en lägesbild under höjd beredskap. Slutsatser av en enkätundersökning om lägesbilden i länet kommer att redovisas. Vidare hålls en föreläsning av Mats Klintäng. Militärregionen Väst har
också en föredragningspunkt.

Justerandes signatur
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Målgrupp är främst handläggare av beredskapsfrågor och chefer inom kommunal
räddningsjtänst. Alla deltagare förutsätts vara säkerhetsskyddsklassade i lägst nivå
3. Från RÖS deltar stf förbundsdirektören och räddningschefen.
Handlingar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ang. återtagande av förmåga,
(MSB), 2022-04-07.
RäddsamVG, inbjudan till Kunskapsdag fem om räddningstjänst under höjd beredskap 2022-05-10

Justerandes signatur
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Inriktning fortsatt arbete
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Med utgångspunkt från gällande verksamhetsplan och strategiskt utvecklingsbehov kommer följande övergripande inriktning att gälla för 2022:
1. Arbete med att implementera och utveckla det gemensamma ledningssystemet.
Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har skapat ett gemensamt 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 årsuppföljning har behov av justeringar identifierats. Budget 2022 arbetas också
om för att bättre möta den omorganisation av förbundet som genomförs.
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 kommunikationsrelaterat.
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. Fortsatt samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet
Hasslum framtid
Justerandes signatur
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Övningsfältet Hasslum är och förblir en viktig del av förbundets verksamhet, 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
Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och
gråzonsläge.
8. Implementera Handlingsprogram, Verksamhetsplan och internkontrollplan 2022–2023
Nytt handlingsprogram, verksamhetsplan och internkontrollplan för
2022 och framåt är slutligt fastställda. Implementering är påbörjad. Arbete med budget kopplat till verksamhetsdokumenten sker genom ordinarie 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 / 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. Omorganisation samt förändring av
förbundsordning gällande fastigheter och fördelningsnyckel är konkreta resultat av arbetet.
11. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument
Ett arbete har påbörjats för att se över styrande och stödjande dokument hos RÖS. Vid behov revideras dokumenten alt. arbetas helt nya
fram. Målbilden är att dessa ska få en tydlighet och organisering för
att underlätta implementering och efterlevnad.
12. Ledarskapsutveckling på flera nivåer
RÖS bär en utbildningsskuld gällande chefs- och ledarskapsutbildningar. 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. Omorganisation samt generationsväxlingar påverkar behovet ytterligare. Ex.
RCH.
13. Arbetsprocess ang. 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
Justerandes signatur
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RVS ledning och expertfunktioner från resp. organisation att genomföra utredningsuppdraget. Utredning överlämnas till uppdragsgivaren i
mitten av april 2022.
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Övriga frågor
Regeringsuppdrag och aktuella vägledningar
Regeringsuppdrag MSB har fått att kring destruering av skumvätskor med PFAS
– uppdrag 7 i MSB:s regleringsbrev. Uppdraget innebär i korthet att MSB under
2022 ska destruera skumvätskor med PFAS som idag finns hos räddningstjänsten.
För att finansiera destrueringen har MSB fått åtta miljoner av Naturvårdsverkets
1:4 anslag så innan dessa medel är förbrukade ska inga kommuner själva behöva
bekosta denna destruering (har man redan destruerat så betalas inget ut retroaktivt).
MSB kommer så snart som möjligt skicka ut en förfrågan till alla kommuner för
att få reda på hur mycket skumvätska det är som behöver destrueras och var det
kan hämtas upp, samt lite andra frågor.
Har man frågor om detta kan man läsa mer på www.msb.se/skum som kontinuerligt uppdateras.
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Avslutning
Då intet mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 10.40.
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