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Val av justerare

Beslut
Britt-Marie Sjöberg (C) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 56

Sida 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Godkännande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 57

Sida 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Löneöversyn – utfall 2022 samt fortsatt utvecklingsarbete

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Ett arbete kring löneöversyn för 2022 har genomfört. Löneöversynen har gått enligt plan
och utbetalningen av ny lön kommer betalas ut i juni med retroaktivt från 1 april 2022.

Underlag
•

Justerandes signatur

Utfall löneöverfall 2022

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 58

Sida 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Personalärenden

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
En redovisning på personalnyckeltal 2020–2022 på total sjukfrånvaro, extern personalomsättning, årsarbeten med övertid/mertid samt månadsanställda har genomförts.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår att personaluppföljning fortsättningsvis redovisas i maj, oktober, december samt att i februari redovisas helår (föregående år).
Underlag
•

Justerandes signatur

Uppföljning personalnyckeltal RÖS 2020–2022

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 59

Sida 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Budget och verksamhetsuppföljning april månad 2022

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Insatsuppföljning
Insatser per kommun under april månad 2022
Antalet larm ligger till antalet på samma nivå som mars månad.
April 2022

Skövde

Tibro

Karlsborg

Hjo

Mariestad

2
5
1
6
1
4
21
10
50

1
1
1
1
2
3
9

1
1
1
3

1
1
1
2
5

6
3
4
4
6
1
6
3
33

Kfors

Mariestad D

Moholm

Skövde
D

Timmers dala

Först.rvn.
Borgunda

-

1
1
2

4
1
5

5
5

1
1

-

Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Utsläpp farligt ämne
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Summa
April 2022
Brand i byggnad
Brand i terräng
Övrig brand
Trafikolycka
Hjärtstopp
Automatlarm
Övrigt
Inkallade till station
Summa:

Justerandes signatur

Bliks- Storön/
torp Brommö

1
1

-

Utdragsbestyrkande

TöreGullspång
boda Gullspång/Hova

1
2
6
9

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

Totalt
RÖS

13
14
7
11
8
8
36
20
117
Unde- Volvo
näs

1
1

5
5
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Lidköping H Lidköping D Järpås

RVS

Summa

36

1

6

Såtenäs

Vara

Kvänum

Essunga

Grästorp

Totalt
händelser
RVS

2

12

7

5

6

53

Antal larm per station. Flera styrkor på en händelse kan förekomma.

Vakthavande befäl/ LLB
Medlyssning där utryckning inte behövdes

RÖS
38

RVS
21

Totalt
59

Automatlarm
Antalet automatlarm har minskat med 13 larm från föregående månad.
Trafikolyckor
Ingen större ökning av trafikolyckorna under denna månad. På Spännefallavägen utanför
Tibro kolliderade en personbil med en mc. Inga allvarliga personskador inträffade i händelsen. Utanför Lyrestad körde en Epa- traktor in i en ladugård. Inte heller där några allvarliga
personskador.
E 20
1

V. 26
1

V. 200
1

Övriga

8

Brand i byggnad
På Hamngatan i Mariestad inträffade en lägenhetsbrand. Branden startade i ett kök med
rökspridning i fastigheten. En person tog ut från en angränsande lägenhet med hjälp av
stege. Inga personskador rapporterades. Insatsledare, Mariestad H och D på plats, Töreboda på täckpunkt. Utanför Gullspång brann ett ödehus ner till grunden. När Gullspångsstyrkan kom till platsen var huset övertänt. Styrkan skyddade intilliggande hus. En person
fick brännskador då olja fattade eld på spisen i en lägenhet i Skövde. Branden kunde koncentreras till köket.
Övrigt
I den torra väderlek som varit under april månad har antalet markbränder ökat i området. I
Mariestad har vid flertalet tillfällen räddningstjänst fått åka ut och sanera mindre utsläpp då
det borrats bränsletankar på personbilar.
Utbildning
Under april månad har utbildningsavdelningen genomfört Hasslumsdagar för hel och deltidspersonal. Avdelningen har vidare medverkat på testdag för ny deltidspersonal samt haft
Hjo folkhögskola på studiebesök. De har även startat upp GuRIB- utbildning för nya deltidsbrandmän.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Budgetuppföljning t.o.m. april 2022

KOMMUNBIDRAGET
SUMMA INTÄKTER
SUMMA DRIFTKOSNADER
SUMMA PERSONALKOSTNADER

UTFALL ACK
37 292 501
3 571 873
12 396 641
26 317 998

VÄRDEPAPPERFÖRÄNDRING
RESULTAT

3 559 401
- 1 409 666

BUDGET
37 292 102
2 599 342
12 912 643
26 889 464

AVVIKELSE
400
972 531
516 002
571 466

VÄRDEPAPPER:
ANSK VÄRDE

22 205 847

MARKNADSVÄRDE 220101

31 609 913

MARKNADSVÄRDE 220430

28 050 512

VÄRDEFÖRÄNDRING 2022

-3 559 401

BALANSKRAVSRESULTAT
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN
OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER I VÄRDEPAPPER
ÅRETS RESLUTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERINGAR
UTGÅENDE BALANSKRAVSRESULTAT

1 409 666
-3 559 401
2 149 735
2 149 735

Intäkter
Intäkterna visar ett ackumulerat positivt resultat på 973 tkr. Det positiva resultatet härrör
främst från intäkter gällande gemensamt ledningssystem (redovisas för första gången nu)
samt högre intäkter från tillsynsverksamheten, automatiska brandlarm, restvärdesräddning
och försålda fordon.
Driftkostnader
Driftkostnaderna visar ett ackumulerat positivt resultat på 516 tkr. Det har lagts beställningar på bland annat skyddskläder, slang med mera som inte har levererats än och därmed
inte betalats än. Dessa beställningar uppgår till ca 500 tkr varför det positiva resultatet inte
bedöms som en avvikelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-24

Personalkostnader
Personalkostnaderna visar ett ackumulerat positivt utfall på 571 tkr, vilket bedöms vara i
underkant vad som behövs för att hantera vikariekostnader under sommaren.
Övrigt
Värdepappersförändringen är negativ och har sedan årsskiftet sjunkit med 3 559 tkr.
Underlag
•

Justerandes signatur

Verksamhets- och ekonomiuppföljning t.o.m. april månad.

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 60

Sida 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Budget 2023, plan 2024–2026

Beslut
Direktionen beslutar
att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

att

revisorernas äskande om medel för att genomföra fördjupade granskning under mandatperioden 2023–2026 godkänns, men beloppet sänks till 50 tkr för
aktuell period.

Bakgrund
Beredningsutskottets arbete 2022
Beredningsutskottet har genomfört tre sammanträden under februari – april 2022. Vid direktionens sammanträde i april informerades om beredningsutskottets förslag till beslut att
fatta vid direktionens sammanträde i maj, vilket är beslutsförslagen som redovisas ovan.
Budgetäskande för revisorerna för år 2023
Från och med år 2019 gäller en ny revisionssed (utgiven av Sveriges kommuner och Regioner). Bärande punkter i denna sed är bland annat;
•
•
•

Justerandes signatur

Dokumenterad grundläggande granskning av direktionen skall ske årligen.
Utökade krav på den finansiella revisionen i kommunerna innebärande anpassning
till internationella revisionsregler (ISA).
Ökad fokus på kommunikation och dialog med den verksamhet som ska granskas
innebärande resurser för riskanalys och överläggningar.

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

Sida 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Erforderliga resurser för fördjupade granskningar skall därutöver finnas i enlighet med
revisorernas riskbedömning. Revisionen äskar därmed en utökad budgetram för mandatperioden år 2023–2026 med 150 tkr för att kunna göra fördjupad granskning.
Underlag

Justerandes signatur

•

Direktionens budgetberedningsutskott 2022-04-22

•

Budgetäskande för revisorerna för år 2023

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 61

Sida 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Utveckling budget, ny organisation

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen,

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tillsammans med ekonomifunktionen vid Skövde
kommun fortsatt utvecklingsarbetet av budget. Inriktningen är att budgeten bättre ska följa
organisationen och dess verksamhet. Anpassning till organisationsförändringen görs samtidigt.
Avdelningschefer är tänkta att få skriftligt delegerade delar av RÖS budget i ett första steg,
men det ska också finnas möjligheter att delegera budget/ekonomiskt ansvar i betydligt
högre utsträckning än idag.
Utvecklingsarbetet förbereder också en ev. utökning av förbundet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 62

Sida 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Lägesorientering utökning av förbundet

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Målet för uppdraget har varit att ta fram ett beslutsunderlag som gör det möjligt för kommunerna: Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och för förbundsdirektionen att bereda ansökningar inför slutligt
beslut i samtliga befintliga och tilltänkta nya medlemmars kommunfullmäktige.
Inom uppdraget har förutsättningarna för kommunerna Essunga, Grästorp, Lidköping och
Vara att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg klarlagts. Genom
uppdragsrapporten finns underlag för ett grundat ställningstagande för både kommunerna
inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) och medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).
Sammantaget bedöms den främsta vinsten med organisering i ett större förbund vara förbättrade förutsättningar att möta tilltagande och förändrade behov och krav. Bildande av
Räddningstjänsten Skaraborg bedöms bidra till en mer återhållsam kostnadsutveckling,
över tid än om nuvarande organisering består.
Utredningen utmynnar i slutsatsen att de fyra kommunerna inom Räddningstjänsten Västra
Skaraborg bör ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Underlag
•

Justerandes signatur

Uppdragsrapport RVS RÖS 21 april

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 63

Sida 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Fastighetsprocessen

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Samtliga medlemskommuner har beslutat att ny förbundsordning kopplat till Samtliga
medlemskommuner har beslutat att ny förbundsordning kopplat till fastighetsprocessen ska
gälla från och med 2022-05-01. Överlåtelseprocessen har försenats för Mariestads och
Gullspångs kommun, på grund av längre sjukskrivning av nyckelfunktion. Processen är nu
återupptagen med ersättare, men behöver tas om i vissa delar för att säkerställa att alla delprocesser blir genomförda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 64

Sida 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-24

Lägesorientering Räddsam VG

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund

Justerandes signatur

•

Beredningsgruppernas arbete fortlöper enligt aktivitetsplanerna. Beredningsgrupp
Övergripande Ledning och Operativ samverkan har fått i uppdrag att revidera riktlinjer för förstärkningsresurser.

•

Planering för höstkonferens påbörjad. Förslag på tema är totalförsvar, civilt försvar
och RUHB med fokus på vilka förväntningar som finns på kommunal räddningstjänst framåt.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit initiativ till större insamling/hjälpsändning till Ukrainas räddningstjänst.

•

Gemensam skrivelse till Västra Götalandsregionen ang. IVPA-avtalen skickat.
Flera räddningstjänster fått indikationer på att det inte finns någon ovilja från politiken att säkerställa att kommunal räddningstjänst ersätts så att avtalen blir kostnadsneutrala.

•

Räddsam VG kommer att tillskriva Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
i en ambition att de ska ta initiativ till en större kampanj om brandmannayrket.

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 65
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Sammanträdesdatum
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Handlingsprogram, verksamhetsplan och internkontrollplan 2022

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Övergripande och kortfattad uppföljning av mål i handlingsprogram och verksamhetsplan
2022 samt risker dokumenterade i internkontrollplan 2022 har genomförts.
Handlingsprogrammet innehåller, av Direktionen, beslutade mål (inriktningsmål) för verksamheten. Målen i handlingsprogrammet har sedan brutits ner till verksamhetsmål och aktiviteter. I verksamhetsplanen finns även målbilder för jämställdhet och mångfald. En viktig del i målstyrning är att kontinuerligt uppdatera sig om organisationens status i målarbetet för att säkerställa att den verksamhet som bedrivs är rätt och kan uppnå de uppsatta målen över tid.
Medborgare förväntar sig att kommunal verksamhet, som räddningstjänst, bedrivs på ett
effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt, ur demokratiskt perspektiv, att verksamheten har ett högt anseende att vara pålitlig, kompetent och stabil samt att detta anseende
bevaras och utvecklas. En effektiv intern kontroll är en stor del i detta arbete. Syftet med
den interna kontrollen är att bidra till att verksamheten når sina mål, att information och
rapporter om verksamheten och ekonomin är tillförlitliga och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal och likande. Uppföljning av den interna kontrollen är
viktigt för att kunna utvärdera och analysera hur den har fungerat.
Underlag
•

Justerandes signatur

Uppföljning – handlingsprogram, verksamhetsplan 2022 samt internkontrollplan
2022

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 66
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2022-05-24

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer

Beslut
Direktionen beslutar
att

lägga redogörelsen till handlingarna.

Bakgrund
Olycksfall vid anställningstester RIB
Vid anställningstester för RIB-medarbetare genomfördes varvet med momentet släpa
docka i trapphus. Efter att berörd person hade kommit hela vägen upp till översta planet så
avbröts momentet och testledaren gick ner igen för att starta nästa testande. Flera minuter
går utan att den första testade kommer ut ur övningsanläggningen. Då går testledare med
flera upp för att kontrollera läget med den testade och konstaterar att den testade är mycket
medtagen och behöver hjälp att ta sig ner.
Ambulans tillkallades och efter undersökning gav ambulanssjuksköterska den testade
dropp. Efter att den testade fått droppet ansåg ambulanspersonalen att de kunde köra hem
personen som vid behov kunde ta sig själv till sjukhus om det blev värre. Den testade hade
sannolikt drabbats av vätskebrist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen
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Anmälningsärenden

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Förbundsordning
Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun har fattat beslut om att godkänna upprättad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Fastigheter
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har beslutat att godkänna avtal av fastighet Renen
13.
Underlag

Justerandes signatur

•

Karlsborgs kommun KF § 49 dnr 2020–00006, 2022-03-16

•

Mariestads kommun KS § 49 Dnr 2021/00105, 2022-04-04

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 68
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Informationsärenden

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Tillgänglighet för Gösab AB fredagen den 27 maj 2022
Beslut har fattats att medge avsteg för öppettider i växeln hos en av våra entreprenörer för
sotning och brandskyddskontroll, Gösab AB, under fredagen den 27 maj genom att de
stänger växeln klockan 15.00.
Tillgänglighet för Gösab AB under veckorna 28-31 sommaren 2022
Beslut har fattats att medge avsteg för öppettider i växeln hos en av våra entreprenörer för
sotning och brandskyddskontroll, Gösab AB, under veckorna 28-31 sommaren 2022. Bakgrunden till begäran om avsteg är på grund av semester. Avsteget för öppettider i växeln
innebär att Gösab AB, under aktuella veckor, endast har växeln öppen mellan 08.00 till
12.00. Gösab AB är tillgängligt övrigt tid aktuella veckor via mail och Facebook.
Remissvar Hälso- och sjukvårdens beredskap
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom remiss berett tillfälle att svara på Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga.
Räddningstjänstens svar avser delarna prehospital akutsjukvård och samverkan med räddningstjänst, samt den avsaknad av beskrivning av hur räddningstjänstens medverkan i sjuktransporter under höjd beredskap Lag (2003:778) skydd mot olyckor, 8 kap 2§.
Remissvar ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga
funktioner”
Justitiedepartementet har berett Räddningstjänsten Östra Skaraborg tillfälle att yttra sig
över betänkandet ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.”
Räddningstjänsten Östra Skaraborg väljer att endast lämna yttrande över förslaget om ett
förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ser positivt på att det i brottsbalken införs nya straffbestämmelser som ger ett förstärkt straffrättslig skydd för de som är utövare av viss samhällsnyttig funktion. Vidare ser Räddningstjänsten Östra Skaraborg positivt på att räddningsJusterandes signatur
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tjänstpersonal omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet och att räddningstjänstpersonal är tydligt definierat som en utövare av viss samhällsnyttig funktion i förslaget till lag
om ändring i brottsbalken.
Inköp av nytt räddningsfordon
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har skrivit avtal den 2022-05-06 med Sala Brand AB,
gällande inköp/upphandling av nytt räddningsfordon Bas.
Möte mellan Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Moelven Vänerply AB, 2022-04-26
Varje år genomförs en undersökning gällande trygghet och säkerhet i landets kommuner
som heter Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet. Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB. I undersökningen jämförs bland annat antal utvecklande bränder i byggnader och
samhällets kostnader för olyckor mellan olika kommuner med likvärdiga förutsättningar. I
undersökningen konstateras under flera år att Gullspångs kommun inte ligger bra till i statistiken. För år 2021 har Gullspångs kommun flest antal utvecklande bränder i byggnader
per 1000 invånare och näst högst kostnader för olyckor i samhället per invånare i jämförelser med likvärdiga kommuner.
I räddningstjänstens analys konstaterades att verksamheten Moelven Vänerply AB i Otterbäcken årligen står för ett stort antal räddningsuppdrag.
För att komma till rätta med identifierad problematik har möte mellan Räddningstjänsten
Östra Skaraborg och Moelven Vänerply Ab genomförts 2022-04-26. Syftet med mötet var
att beskriva problematiken för verksamheten, att verksamheten ska få ge sin syn på problematiken samt att se vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att minska antalet
händelser, både antalet utvecklande bränder och antalet felaktiga automatiska brandlarm,
inom verksamhetens framtid.
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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 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. 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.
4. Fortsatt samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet Hasslum
framtid
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.
5. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst under
höjd beredskap
Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och gråzonsläge.
6. 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.
7. 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.
8. Fortsätta påbörjat översyns- och analysarbetet utifrån det uppdrag direktionen gett till förbundsdirektören och RÖS
Justerandes signatur
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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.
9. 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.
10. 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. Räddningschef.
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Övriga frågor

Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Presidieberedning 2022-06-23 kl. 08:30-11:30, för eventuella ansökningar gällande utökat
förbund.
Beredning av missiv med beslutsförslag till samtliga medlemmar i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.
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Avslutning

Ordförande önskar Direktionen en trevlig sommar!
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