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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 75 

Anmälan om godkännande av årsbokslut 2020 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har beslutat godkänna årsredovisning 

2020 samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg. 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har beslutat godkänna årsredovisning 

2020 samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg. 

Kommunfullmäktige i Skövde kommun har beslutat godkänna årsredovisning 

2020 samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg. 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat godkänna årsredovisning 

2020 samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg. 

Kommunfullmäktige i Tibro kommun har beslutat godkänna årsredovisning 2020 

samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Räddnings-

tjänsten Östra Skaraborg. 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat godkänna årsredovisning 2020 

samt bevilja direktionens och enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för Räddnings-

tjänsten Östra Skaraborg. 

Handlingar 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges proto-

koll av 2021-04-26, dnr 2020-357 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges pro-

tokoll av 2021-05-31, dnr 2021-00123041 

Kommunfullmäktige i Skövde kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 

av 2021-05-24, dnr KS2021.0113 

Kommunfullmäktige Mariestads kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges proto-

koll av 2021-04-26, dnr 2021/00119 

Kommunfullmäktige i Tibro kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 

av 2021-04-26, dnr 2021-00007804 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun, utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll av 

2021-04-15, dnr 2021-58 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

D § 76 

Godkännande av protokoll från presidiemöte 2021-06-24 och 

2021-08-26 

Direktionen beslutar 

att godkänna presidiets båda protokoll. 

 

Bakgrund 

Vid prestigemötet 2021-06-24 behandlades i huvudsak följande ärenden: 

• Budget- och verksamhetsuppföljning med prognos för maj månad 

• Fortsatt arbete med fördelningsnyckeln 

• Tillsynsärende IMY kamerabevakning 

• Gemensamt ledningssystem Räddningstjänsten Västra Skaraborg  och 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

• Framdrivningsplan nytt handlingsprogram (samverkan med medlemskom-

munerna) 

• Motionssvar KF Gullspång 

 

Vid presidiemötet 2021-08-26 behandlades i huvudsak följande ärenden: 

• Upphandling av verksamhetssystem 

• Detaljbudget för 2022 och fördelningsnyckeln 

• Gemensamt ledningssystem 

• SKR inbjuda presidiedag 

• Skärpt kontroll över explosiva varor 

• Direktionens sammanträden i september 

• Sammanträdesintervall 2022 

 

Protokoll från presidiemötena har tillställts direktionens ledamöter och ersättare 

samt valda revisorer. 

 

Handlingar: 

Protokoll från presidiemöte 2021-06-24 

Protokoll från presidiemöte 2021-08-26  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 77 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti månad 2021 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Vid ekonomiuppföljning till och med augusti 2021 konstateras följande utfall:  

 

Utfall ack.  Budget Avvikelse 

Kommunbidraget  71 837 981 71 346 000 491 981 

Summa intäkter 6 955 376 5 159 617 1 795 760 

Summa driftkostnader 24 890 795 24 118 373 - 772 422 

Summa personalkostnader 52 167 913 52 387 244 219 331     

Värdepapperförändring  4 148 158 
  

Resultat 5 882 808 
  

Balanskravsresultat 1 734 560 0 1 734 560 

 

Kommentarer: 

Intäkter 

På intäktssidan ser vi ett positivt resultat på 1 795 tkr t.o.m. augusti månads utfall. 

Det är intäkter från tillsyn LSO och LBE, automatiska brandlarm, teknisk service, 

intäkter övningsfältet Hasslum och försålda fordon som sammantaget bidrar till 

resultatet. 

 

Driftkostnader 

Driftkostnader visar också ett negativt resultat med -772 tkr, men det beror bl.a. 

på inköpscykler och driftbudgeten bedöms vara i balans.  

 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna visar ett litet överskott på 219 tkr och bedöms också att vara 

i balans.  

 

Övrigt 

Värdepappersförändringen har fortsatt öka och är efter augusti månads uppfölj-

ning uppe i 4 148 tkr. Statsbidraget om 4 kr/invånare visar att kommunbidraget 

ligger 491 tkr över budget.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

 

 

Prognos 

Prognos för helåret är att det finns möjlighet att göra ett mindre överskott. Storlek 

på överskott är svårt att uppskatta, då det fortlöpande uppstår kostnader för åtgär-

der/inköp/investeringar som vidtas i bildandet av det gemensamma ledningssyste-

met med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Prognosen visar dock att intäkterna 

kommer fortsätta i positiv riktning, vilket medför att tålighet för kostnadsökningar 

också stärks. Prognostiserat överskott bedöms därför vid detta prognostillfälle till 

150–250 tkr.  

 

Prognos för värdepappren är svårbedömt, men det finns ej anledning att prognosti-

sera en mindre värdeökning än utfallet vid denna prognos. (4 148 tkr)  

 

Prognos för investeringsbudget är att vi inte kommer att nyttja hela investeringsut-

rymmet för 2021 då t.ex. investering av ny släckbil (ca. 5–6 Mkr) ej kommer att 

kunna genomföras under innevarande år. Prognos för investeringsbudget är att vi 

kommer att föreslå en överföring till 2022 med omkring 8 Mkr. 

 

Insatser under juli månad 2021  

Antalet larm ligger på samma nivå som föregående månad.   

   
Juli 2021  Skövde   Tibro   Karls-

borg   
Hjo   Marie-

stad   
Töre-

boda   
Hova   Gulls-

pång   
Totalt   
RÖS   

Brand i byggnad   4 - - - 2 4 1 1 12 

Brand i terräng   2 - 2 - 2 1 - - 7 

Övrig brand   4 1 1 - 3 - - 1 10 

Trafikolycka   7 2 - 2 2 - - 2 15 

Utsläpp farligt 

ämne   
- - 2 3 1 - - - 6 

Hjärtstopp   5 4 - - 3 1 - 1 14 

Automatlarm   39 4 1 - 17 3 - 1 65 

Övrigt   5 - 2 1 5 1 2 1 17 

Summa   66 11 8 6 35 10 3 7 146 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Juli 2021 Bliks-

torp   
Storön/   
Brommö   

K- 

fors   
Marie-

stad 

D   

Mo-

holm   
Skövde  

 D   
Tim-

mers  -

dala   

Först.rvn.  
Borgunda  

Unde-

näs   
Volvo    

Brand i bygg-

nad   
1 -  -  2 1 - -  - -  - 

Brand i terräng     - -  -  -  - - 2 - - -  

Övrig brand   -  -  -  -  - - 1 - 1 -  

Trafikolycka   - -  -  - 1 - 1 - - -  

Hjärtstopp   2 -  -  -   1  -  -  - -  -  

Automatlarm   - -   - 1 1 1 - - -  10 

Övrigt   -  -  -  - 1 -  - - 1 -  

Inkallade till stat-

ion   
-  -  -  3 -  2 -  - -  -  

Summa:   3 -   - 6 5 3 4 -  2 10 

  

 Automatlarm   

Antalet automatlarm har ökat med 21 larm denna månad.    

 Trafikolyckor   

På väg 26 utanför Skultorp inträffade en dödsolycka då föraren av en personbil 

körde av vägen. I Varola utanför Skövde kolliderade en MC med en personbil. 

Två personer som färdades på motorcykeln fick föras till sjukhus.  
 

E 20 V. 26 V. 195 V. 200 V. 201 Övriga   

1 5 1 1 1 6 
 

 Brand i byggnad   

Utanför Lugnås brann en byggnad ner till grunden. När Mariestadsstyrkan kom 

till platsen var byggnaden övertänd. IL samt Mariestad deltid var även insatta i 

händelsen, Törebodastyrkan på täckpunkt. En bilverkad i Töreboda fick brand och 

rökskador efter att en bil fattat eld. Viss rökspridning till angränsande lokaler fö-

rekom. IL samt styrkor från Mariestad och Hova även på plats. Mariestad D samt 

Gullspång på täckpunkt. Vid Täppan Töreboda började det brinna i ett flis/ bri-

kettlager. Branden spreds till byggnaden men kunde begränsas till den. Där var 

även styrkor från Mariestad och Hova insatta. Mariestad D och Gullspång ställdes 

på täckpunkt.   

I Skövde inträffade en lägenhetsbrand. Rökdykare fick släcka branden som star-

tade i en säng. Inga personskador inträffade.  

Övrigt   

Vid Djäknasundet utanför Karlsborg inträffade en markbrand. Styrkan fick ta sig 

till platsen med båt för att kunna släcka branden.  

Insatser under augusti månad 2021  

Antalet larm har ökat med tio från föregående månad.   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

   
Augusti 2021  Skövde   Tibro   Karls-

borg   
Hjo   Marie-

stad   
Töre-

boda   
Hova   Gulls-

pång   
Totalt   
RÖS   

Brand i byggnad   3 3 1 - 2 1 - 2 12 

Brand i terräng   2 - - 1 - 1 1 - 5 

Övrig brand   4 - 1 1 2 6 - - 14 

Trafikolycka   8 2 - 1 1 - 2 - 14 

Utsläpp farligt 

ämne   
1 1 2 2 - - - - 6 

Hjärtstopp   2 1 2 - 2 - 2 1 10 

Automatlarm   30 11 1 3 3 1 - 2 76 

Övrigt   10 2 1 - 3 1 - 2 19 

Summa   60 20 8 8 29 14 6 11 156 

   
Augusti 2021 Bliks-

torp   
Storön/   
Brommö   

K- 

fors   
Marie-

stad 

D   

Mo-

holm   
Skövde  

 D   
Tim-

mers  -

dala   

Först.rvn.  
Borgunda  

Unde-

näs   
Volvo    

Brand i bygg-

nad   
- -  -  - 1  - 1  - 1  - 

Brand i terräng    1 -  -  -  - - - - - -  

Övrig brand   1 -  -  -  1 - 1 - -  -  

Trafikolycka   1 -  -  - - 
 

-  - - -  

Hjärtstopp   - -  -  -  -  -  -  - -  -  

Automatlarm   - -   - - 1 1 - - -  1 

Övrigt   -  -  -  - - -  - - -  1 

Inkallade till stat-

ion   
-  -  -  - -  - -  - -  -  

Summa:   4 -   - - 3 - 2 -  1 2 

  

 Automatlarm   

Antalet automatlarm har minskat med sex larm från föregående månad.       

 Trafikolyckor   

På väg 201 utanför Jula kolliderade en minibuss med en lastbil, föraren av mini-

bussen omkom på plats.  
 

E 20 V. 26 V. 49 V. 49   Övriga  

2 3 2 1 6 

  

 Brand i byggnad   

I Tibro inträffade en brand i byggnad. När Tibrostyrkan kom till platsen var bygg-

naden utom räddning. Intilliggande byggnader kunde räddas. IL, RCB samt styr-

kor från Skövde och Hjo var även insatta i händelsen. Beredskapen täcktes av 

Skövde D och Karlsborg.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Natten efter inkom larm om brand i personbil med spridning till carport. När In-

satsledare kom till platsen hade branden även spridits till intilliggande byggnader. 

Branden kunde begränsas till de båda kedjehusen. Även på denna brand var Tibro, 

Skövde, Hjo samt IL och RCB insatta med Skövde D och Karlsborg på täckpunkt.  

I Timmersdala var ett bostadshus med garage övertänt när styrkan från Timmers-

dala anlände. Inriktning blev att skydda angränsande byggnader, en traktor samt 

en fyrhjuling kunde räddas ur garaget. I denna händelse var även IL, styrkor från 

Skövde och Mariestad insatta samt tankbilsförare från Skövde D. Mariestad D och 

Skövde D tog hand om beredskapen i området.  

Övrigt   

Styrkan från Blikstorp fick rycka ut till Värsås där en hundvalp fastnat under en 

torpargrund. Efter en stund var valpen överlämnad till ägaren.  

 

 

Handlingar: Budgetuppföljning augusti månad 2021 med helårsprognos 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 78 

Beslut om föreläggande med vite 

Direktionen beslutar 

 

att                      med stöd av 5 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att 

vid ett vite om 700 000 kr förelägga EHCC Fastigheter i Tibro 

Aktiebolag, med organisationsnummer 556510–0665 att vidta åt-

gärder, specificerade i bifogat utkast till föreläggande med vite 

med dnr. 2019–001089, senast 2022-05-31, 

att                      uppdra åt ansvarig handläggare att skicka föreläggande med vite 

till ovanstående adressat, samt, 

att                      förklara paragrafen i protokollet för omedelbart justerad  

 

Bakgrund 

Räddningstjänsten har tidigare fattat beslut om föreläggande mot fastighetsägaren 

för att vidta de åtgärder som anges i detta föreläggande. Det föregående föreläg-

gandet överklagades till Länsstyrelsen som senare avslog överklagan och fast-

ställde räddningstjänstens beslut. Räddningstjänsten har före och efter Länsstyrel-

sens beslut, genom dialog försökt förmå fastighetsägaren att vidta de förelagda åt-

gärderna utan framgång, vilket beskrivs mer detaljerat under rubriken ”bakgrund” 

på sidan 11 i bifogat utkast till föreläggande.  

Fastighetsägaren har inte vidtagit de förelagda åtgärderna och har inte heller in-

kommit med en tidsplan för när åtgärderna ska vidtas eller förslag på alternativa 

åtgärder. Räddningstjänsten bedömer att bristerna i brandskyddet är av sådan all-

varlig grad att det är nödvändigt att koppla ett vite till föreläggandet, för att säker-

ställa att åtgärder vidtas inom den föreskrivna tiden. 

Vitesbeloppet har bestämts i enlighet med 3 § lag (1985:206) om viten, vilket in-

nebär att vitesbeloppet är fastställt med hänsyn till vad som är känt om adressatens 

ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå fastig-

hetsägaren att följa föreläggandet. Räddningstjänsten bedömer att vitesbeloppet är 

av sådan storlek att den ekonomiska påverkan gör det ofördelaktigt för fastighets-

ägaren att bryta mot föreläggandet. Vitesbeloppet bedöms understiga kostnaden för 

att genomföra de förelagda åtgärderna. 

Kommunicering av räddningstjänstens fortsatta hantering av ärendet, genom före-

läggande med vite, har kommunicerats till fastighetsägaren, genom telefonsamtal 

med Sven Åke Sonesson (representant för fastighetsägaren i ärendet), 2021-09-

22, samt via e-post till Sven Åke Sonesson (representant för fastighetsägaren i 

ärendet), Erik Carlsson (verkställande direktör, VD) och Bengt Inge Carlsson, 

2021-09-23. 

 

Handlingar 

Utkast föreläggande med vite, dnr. 2019–001089.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 79 

Avgift för allmänna handlingar RÖS 

 

Direktionen beslutar 

 

att  fastställa framtagna tillämpningsanvisningar med avgifter för ut 

    lämnande av allmänna handlingar hos RÖS att gälla från och med  

   2021-10-31 

 

Bakgrund 

Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg saknar idag beslut och tillämpningsan-

visningar som reglerar möjlighet att ta ut avgift vid utlämnanden av allmänna 

handlingar. Mot bakgrund härav gör förbundsledningen bedömningen att för-

bundsdirektionen genom beslut bör anta framarbetat förslag gällande uttag av av-

gifter samt tillämpningsanvisningar för utlämnande av allmänna handlingar. 

Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg får endast ta ut en avgift vid utläm-

nande av allmän handling om det finns stöd för avgiften i ett beslut fattat av för-

bundsdirektionen.  

När Räddningstjänsten Östra Skaraborg tar ut en sådan avgift ska de förhålla sig 

till likställighets- och självkostnadsprincipen. Förbundsledningen gör bedöm-

ningen att avgifterna bör baseras på den statliga avgiftsförordningen (SFS 

1992:191).  

Utlämnanden som sker elektroniskt är, precis som utlämnanden i pappersform, 

förenade med kostnader. Förbundsledningen finner därför att Räddningstjänstens 

Östra Skaraborg taxa för utlämnande av allmänna handlingar ska innehålla be-

stämmelser om avgift vid sådan begäran. Det kan uppkomma situationer då en 

strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt över- eller underuttag av av-

gift. För att skapa möjligheter att efterleva de grundläggande principerna föreslås 

det därför införas en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. I försla-

get är det endast förbundsdirektör, dennes ersättare eller någon som av dem dele-

gerats rätt att fatta beslut i dessa ärenden som fastställer avgift vid varje tillfälle. 

För att skapa goda förutsättningar för en korrekt, förutsebar och enhetlig tillämp-

ning av taxan har förbundsledningen tagit fram skriftliga tillämpningsanvisningar.  

Handlingar: 

Förslag avgifter samt tillämpningsanvisningar för utlämnande av allmänna hand-

lingar, Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2021-09-30 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 80 

Gemensam systemledning i Skaraborg 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Arbetet i de olika delprojekten fortgår planenligt. Arbetet med huvudavtal är i allt 

väsentligt klart för antagande i repsektive politiska församlingar. Arbetet med 

nödvändiga ombyggnationer och förstärkningar av det fortifikatoriska skyddet av 

räddningscentralen har påbörjats och kommer fortgå under augusti och september 

månader.  

Intresseanmälan för att ingå i någon av beredskapsgrupperna för funktionerna L3 

(Regional insatsledare) och L5 (Vakthavande räddningschef) skickades ut till be-

rörd personal tidigare i somras. Urvalsprocessen är nu avslutad och personal utta-

gen till de båda befattningarna. I respektive funktion ingår fem befattningshavare. 

Fördelningen inledningsvis är tre från Räddningstjänsten Västra Skaraborg och 

fem från Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Ett antal arbetsgrupper för utbildning, fordon, teknik och samband med mera är nu 

partsammansatt och i arbete.  

Arbetet med framtagande av gemensam ledningsdoktrin pågår och bedöms vara 

klar i mitten av oktober. 

Kostnadsberäkning har gjorts fortlöpande och bygger på beslutad kostnadsfördel-

ning som bygger på invånarantal (RÖS 64% och RVS 36%).  

För att tillskapa redundans i teknik och erhålla reservledningsplatser pågår ett 

samarbete mellan RÖS/RVS och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med syftet att, vid behov, kunna överta led-

ning från varandra och/eller ta emot personal från annan räddningscentral för fort-

satt ledning. Projektet syftar också till uthållighet avseende ledningspersonal. Ett 

utkast till överenskommelse är framtaget. 
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 2021-09-30 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 81 

Sammanträdesintervall för 2022 

Direktionen beslutar 

att fastställa upprättade förslag till sammanträdesintervaller 2022, samt 

att uppdra åt presidiet att upprätta förslag till sammanträdesdatum för bered- 

   ningsutskottet avseende budget 2023, plan 2024-2027 

 

Bakgrund 

Presidiet har behandlat frågan vid sitt sammanträde 2021-0826 och lämnat nedan-

stående förslag avseende sammanträdesdagar för Direktionen och dess presidie. 

Direktionen 

Månad Huvudinnehåll Datum 

Februari Bokslut 2021, öppet möte 2022-02-25 

April Revisionsyttrande samt budgetinformation 2022-04-28 

Maj Inriktningsbeslut budget 2022-05-24 

September Fastställande av budget 2023, delårsbokslut, 

öppet möte, eftermiddag 

2022-09-29 

Oktober Redovisning av pågående arbeten m.m. 2022-10-27 

December Val, taxor, förordnanden, delegationsord-

ning m.m. 

2022-12-15 

Presidiet 

Månad Datum 

Januari 2022-01-27 

Mars 2022-03-31 

Juni 2022-06-23 

Augusti 2022-08-25 

November 2022-11-24 

 

Noteras att presidiet för 2022 kommer att utgöras av, förutom ordföranden Ulrica 

Johansson, 

 1:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg, 2:e vice ordförande Catarina Davidsson. 

1:e ersättare i presidiet blir Rolf Eriksson, 2:e ersättare Bengt Sjöberg och 3:e er-

sättare Jan Hassel. I budgetberedningen ingår även Anders Bredelius. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

 

 

Ledamöter i och ersättare i presidiet utgår från att inga förändringar sker i Direkt-

ionens sammansättning. 

Frågan om deltagande på distans inför kommande år bedöms vara beroende av co-

vid-19 utveckling och av anvisningar från Folkhälsomyndigheten. Beslut om del-

tagarformerna hanteras i särskild ordning. 

 

Handlingar: 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, presidieprotokoll 2021-08-26 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 82 

Orientering om ev. kommande framställan om nya förbundsmed-

lemmar 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Förbundsledning och presidie har blivit informerade om ett möjligt initiativ som 

övervägs av medlemskommuner i annan räddningstjänst, som i det fall initiativet 

tas kan komma att innebära beslut att utreda förutsättningar att ansöka om med-

lemskap i RÖS.  

Förbundsledning har även informerat arbetstagarorganisationerna och samtliga 

medarbetare hos RÖS.  

Förbundsledningen ser positivt på att ett sådant initiativ tas och gör direktionen 

uppmärksam på vikten av att beakta detta i det fortsatta arbetet gällande fastig-

hetsfrågan, fördelningsnyckeln och finansiella principer m.m. inom förbundet. 

Direktionen ser positivt på initiativet och uppdrar åt förbundsdirektören att fortsatt 

hålla kontakt med de ev. tillkommande förbundsmedlemmarna. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 83 

Personalärenden 

Direktionens beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Lägesorientering om löneprocessen 

Förbundsledning har påbörjat en dialog med utsedda representanter för arbetsta-

garorganisationerna för att identifiera behov att revidera befintlig lönepolicy, lö-

nekriterier med stödmaterial och årshjul kopplat till detta.  

Kommunal har överlämnat skriftligt underlag hur brandmän och styrkeledare ser 

på individuell lönesättning, där namnlista med underskrifter bifogats. Kommunal 

förespråkar befattningslön före individuell lönesättning och hänvisar till bilaga 5 

där det i en strecksats stipuleras följande:  

- I den lokala förhandlingsordningen kan avtal om ingångslöner och/eller 

befattningslöner inom respektive yrke träffas. 

Idag saknas lokalt avtal och det centrala avtalet (HÖK 20) med SKR och 

SOBONA-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Svenska Kommu-

nalarbetareförbundet (Kommunal) är parter gäller.  

Redovisning av personalläget under sommaren 

Efter samverkan med berörda arbetstagarorganisationer lyckades samtliga vakanta 

arbetspass täckas dels genom vikarieanställningar dels genom extrapass som kom-

penseras under dagtidsveckorna under hösten 2022. En slutsats inför kommande 

år är att antalet vikarier behöver utökas för att tillgodose täckning för föräldrale-

digheter och semester (tre perioder). 

Inga begränsningar till följd av att pass inte kunnat besättas har noterats varken 

inom heltidsorganisationen eller bland RiB-styrkorna. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Rekrytering av RiB-personal 

Höstens rekryteringskampanj lockade många sökande. Dessa fördelade sig på de 

flesta styrkor som var föremål för rekrytering. Utfallet redovisas i tabellen nedan. 

Station Behov Utfall Diff 

Skövde 4 4 0 

Tibro 4 4 0 

Töreboda 3 3 0 

Mariestad 2 2 0 

Hova 1 0 -1 

 

Det noteras att behovet i Hova inte är akut. Förhoppningsvis kan det täckas vid 

kommande rekrytering. Det innebär att beredskapen vid deltidsstyrkorna bedöms 

kunna lösas utan begränsningar. 

Under hösten kommer introduktionsutbildning i kombination med GriB del A att 

genomföras lokalt på övningsfältet i Hasslum. 

Redovisning om pågående temperaturmätning 

Arbetet med Winningtemp är uppstartat och omfattar under piloten endast heltids-

personal. Engagemanget är högt och redan efter tre veckor ligger deltagandet på 

91%. Varje vecka får medarbetarna svara på fyra (4) frågor och har även möjlig-

het att lämna förtydligande kommentarer.  

Utbildning har genomförts för chefer som är ansvariga för omhändertagande och 

hantering av resultatet. Efter ca. 1,5 – 2 månader kommer uppföljningsmöte med 

systemägaren att genomföras där vi får fortsatt stöd i hantering och användandet 

av applikationen.  

Faller resultatet väl ut är ambitionen att detta kommer att ersätta medarbetarunder-

sökningar och bli en naturlig del av både det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

OSA-arbetet (Organisatorisk och social arbetsmiljö).  

Ny HR-partner 

Förbundets hittillsvarande HR-partner går från och med 211001 som HR-partner 

till annan verksamhet/sektor inom Skövde kommun. Ny HR-partner till RÖS från 

samma tidpunkt blir Annika Hedberg. Överlämning och introduktion sker under 

september månad. 

Anställningar och entledigande 

Mot bakgrund av ovan information om pågående byte av HR-partner sker ingen 

redovisning av anställningar och entledigande vid detta direktionsmöte. Fullstän-

dig redovisning sker istället vid nästkommande direktionsmöte.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 84 

Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Direktionen beslutar 

att lägga redogörelserna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Lösa föremål i fordon 

Avsaknad av hållare för mobiltelefon utgör en risk då den under utryckningskör-

ning kan ramla ned från nuvarande plats. Åtgärdas genom anskaffning av hållare. 

Lösa föremål i fordon 

I samband med utryckningskörning åkte en vattenflaska fram och lade sig under 

gaspedalen. Åtgärdas genom införskaffande av fasta hållare för flaskor. 

Taklucka på kemcontainer öppnades under färd. 

Vid hemkörning från övning stod den främre takluckan på kemcontainer öppen. 

Bedömningen är att den öppna luckan hade kommit till skada vid passage av un-

dergång. Uppmärksamma all personal på att säkerhetssprint till takluckan måste 

återställas vid stängning. 

Brusten bromsslang 

Under stillastående körning på tomgång brister en luftslang till bromssystemet 

med påföljd att bilen ej går att flytta. Orsaken bedöms vara att luftslangen var i 

kontakt med avgassystemet varvid den brändes av. Skadan åtgärdades å plats och 

luftslangen flyttades så att kontakt med avgassystemet ej kan nås. 

Ögonskada vid båtövning 

I samband med båtövning slog en medarbetare i ögat. Händelsen föranledde inga 

bestående men och orsakades av en felbedömning av båtens hastighet. 

Ej kompatibel kommunikationsutrustning 

Vid övning noteras att kemskyddsdräkt och köldskydd inte är kompatibla med av-

seende på anpassning till kommunikationsutrustning. Kommunikationsutrust-

ningen får ej plats under köldskyddet huva med påföljd att dålig kommunikation 

och försämrad sikt. Åtgärdas genom komplettering av anskaffning av fem hörs-

näckor.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

Skada vid underhållsarbete 

Vid renoveringsarbete i övningsanläggning Macken på övningsfältet i Hasslum 

skadade sig extern, inhyrd, arbetskraft sig under arbete. Arbetstagaren skulle un-

der svetsningsarbete förflytta sig  nedför trappstege fastande vederbörande i egen 

arbetsutrustning (kabel), varvid vederbörande snubblade och föll ner på övnings-

anläggningens golv. Arbetstagaren skadade sin axel. Orsaken bedöms föranledd 

av bristfällig uppsikt över egen arbetsutrustning. 

Det noteras att olyckan långt före tidpunkten för inkommen anmälan.  

Anmälaren föreslår ytterligare förtydligande kring rutiner för tillbud, arbetsskada 

och riskobservationer till personal som utför arbetet i räddningstjänstens lokaler 

och anläggningar. 

Skada på fordon - Riskobservation 

Fordon 2060 backas in i vagnhallen i Skövde, vilket kräver att backspeglar fälls 

in då porten inte är tillräckligt bred. Efter att fordonet backats in hissas rutan 

upp och repas mot backspegeln. Föraren glömde fälla ut backspegeln innan ru-

tan hissades upp – mänsklig faktor. Förslag på åtgärd är att bredda portar så att 

fordon köras ut och in utan att behöva fälla in backspeglarna. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 85 

Informationsärenden 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen, 

att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med Skövde Ekonomifunk- 

   tion på börja arbetet med en ny fördelningsnyckel, 

att arbetet med ny fördelningsnyckel ska ske med beaktande av att ytterligare  

   kommuner kan komma att ansöka om medlemskap i förbundet, 

att budget 2023 ska framarbetas med en ny fördelningsnyckel i enlighet med  

   tidigare beslut i Direktionen, samt 

att uppdra åt förbundsdirektören att en ekonomigrupp med representanter från  

   medlemskommunerna ska involveras i arbetet med fördelningsnyckeln 

 

Bakgrund 

Handlingsprogramsprocessen 

Arbetet med utarbetande av nytt handlingsprogram pågår. Medlemskommunerna 

har nu tagit fram förslag till Handlingsprogram för de delar av, främst förebyg-

gande åtgärder mot olyckor andra än brand. När dessa antagits i repsektive polisk 

församling (kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige) kommer de att arbetas in 

i de Handlingsprogrammet enigt lag om skydd mot olyckor. Inom räddningstjänst-

förbundet har beslutats om en hur handlingsprogrammet ska utformas för att svara 

mot MSB föreskrifter. Arbetet har sedan fördelats på ett antal avdelningschefer 

för fortsatt handläggning. Bedömningen är att nytt handlingsprogram ska finnas 

färdigt och antaget inför 2021-01-01. 

RäddsamVG 

Höstkonferens med program är fastställt. Konferensen genomförs fysiskt i Göte-

borg, men möjlighet att följa konferensen digitalt kommer också att finnas. Tema 

är: Rädsla, våld & Socialt utanförskap. Hur kan räddningstjänsterna bidra till ett 

socialt hållbart samhälle?  

Konsekvenserna av de lag- och föreskriftsförändringar som påverkar räddnings-

tjänsternas verksamhet behöver lyftas fram och tydliggöras ytterligare. Rädd-

ningstjänsterna kommer att behöva lägga betydligt mer resurser på tillsynsverk-

samheten där stora utmaningar både ekonomiskt och rekryteringsmässigt står för 

dörren.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Arbeten i beredningsgrupperna fortgår enligt resp. grupps aktivitetsplaner. Flera 

aktiviteter finns inplanerade att genomföras under hösten.  

Behov av fortsatt jämställdhetsarbete är identifierat. Första linjens chefer (styrke-

ledare) identifieras som viktiga kulturbärare och bör därför vara fokusgrupp i det 

fortsatta arbetet.  

I takt med att nya ledningssystem bildas förändras förutsättningarna för effektiv 

mäkling av resurser. Riktlinjen för detta kommer sannolikt att behöva revideras 

flera gånger närmsta åren, beroende på hur olika kluster av ledningssystem växer 

fram och förändras. Räddsam VG:s ”fyrklöver” med nodföreträdare bedöms inte 

påverkas i det administrativa samarbetet inom Räddsam VG i övrigt.  

Lägesorientering fastighetsfrågan 

Processen rörande fastighetsfrågan är i stort sett oförändrad efter att kommunerna 

lämnat svar på de frågor direktionen ställt. Tibro kommun har utsett fastighetsche-

fen som part till RÖS att processa frågan vidare. Chefen driftavdelning RÖS har 

fått i uppdrag att påbörja samverkan för att ta fram de underlag som behövs för att 

komma vidare i processen.  

Lägesorientering fördelningsnyckeln 

Förbundsledningen har avropat stöd från ekonomienheten Skövde kommun enligt 

det beslut direktionen fattat sedan tidigare. Det har förekommit olika uppfatt-

ningar om möjlighet att ge det stöd RÖS efterfrågat eller inte, vilket medfört att 

besked i frågan dröjt. 2021-09-23 har positivt besked lämnats och arbetsmöten 

med utsedd ekonom kommer att bokas upp i närtid.  

Under denna delredovisning genomför Direktionen särskild överläggning, vilken 

leder fram till beslut enligt ovan. Noteras vidare att ny samordnare för medlems-

kommunernas ekonomer är Maria Vaziri från Skövde kommun. 

Möte med kommunchefer/kommundirektörer 

Förbundsledningen bjöd in till ett möte med samtliga medlemskommuners kom-

munchefer/kommundirektörer 2021-09-13 med följande punkter på agendan:  

• Förändringar lag om skydd mot olyckor (LSO) och föreskrifter (MSBFS)  

• Gemensamt ledningssystem RÖS-RVS 

• Förebyggande verksamhet, förändringar LSO, LBE och föreskrifter 

(MSBFS) 

• Fastighetsprocess RÖS – medlemskommunerna 

• Fördelningsnyckel – Förbundsordning. Uppdrag från direktionen.  

 

Kort inpå mötet avbokade flera sitt deltagande och i vissa fall ersattes kommun-

chefen/kommundirektören av ekonomichef. Mötet genomfördes med två (2) kom-

munchefer/kommundirektörer och två (2) ersättare genom ekonomichefer.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

Förbundsledning har skickat ut förfrågan till samtliga kommunchefer/kommundi-

rektörer för möjlighet till nytt möte under hösten.  

Avslutad och fastställd olycksfallsutredning  

2021-09-21 fastställdes olycksfallsutredningen gällande arbetsplatsolyckan vid in-

satsen i Tidan i mars. Utredningen visar hur betonggolvet hade flera stora hål se-

dan teknisk utrustning monterats bort. Siloanläggningen ägs av Lantmännen, men 

har inte varit i bruk på 20 år. Över hålen låg träskivor. Det är inget fel som har be-

gåtts utan personalen har följt våra reglemente och Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter.  

Det är olyckliga omständigheter som ligger bakom olyckan, men vi behöver bli 

ännu mer noga att bedöma risker vid avställda byggnader utan verksamhet konsta-

terar utredaren.  

Utredningen tillsammans med dokumentation hur erfarenheter och identifierade 

utvecklingsområden kommer att omhändertagas i organisationens fortsatta arbete 

är kommunicerade med Arbetsmiljöverket.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 86 

Inriktning fortsatt arbete 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av gällande verksamhetsplan och strategiskt utvecklingsbehov 

kommer följande övergripande inriktning att gälla för 2021: 

1. Ny inriktning på arbetet för att skapa ett gemensamt ledningssy-

stem.  

Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har enats om ett ge-

mensamt projekt att tillskapa ett gemensamt ledningssystem. Projektä-

gare 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 projekt-

ledare.  

 

2. Implementera nytt arbetssätt med budget och ekonomiuppföljning 

Inför budgetåret 2021 tillskapades en helt ny budget. Implementering 

har inletts, där prognosarbetet t.ex. kommer att ske fyra ggr under 

verksamhetsåret istället för varje månad som tidigare. Under imple-

menteringen kommer identifierat nödvändiga justeringar i arbetssätt att 

göras.  

 

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

verksamheten 

Under verksamhetsåret 2021 kommer ett omtag att göras gällande ar-

betet 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.  

 

5. Vidmakthålla upparbetad regional samordning inom Västra Göta-

land genom Räddsam VG 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

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. Återuppta samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet 

Hasslum framtid 

Skövde kommun har rekryterat ny fastighetschef som tillträder under 

våren 2021. RÖS avser att återuppta den goda samverkan som etable-

rats runt övningsfältet Hasslums framtid. RÖS bedömda behov kom-

mer att analyseras vidare.  

 

7. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst 

under höjd beredskap 

Innebär planering för lösande av uppgifter under höjd beredskap och 

gråzonsläge. 

 

8. Slutföra arbetet med Handlingsprogram 2022–2023 

Handlingsprogram ska antas under varje mandatperiod. Handlingspro-

grammet ska bygga på riskanalys. För det handlingsprogram som kom-

mer gälla för 2022–2023 måste genomförda förändringar i lagstiftning 

samt kommande föreskriftskrav mötas full ut. Det finns ett behov av 

utökad samverkan mellan medlemskommunerna och RÖS i detta per-

spektiv.  

 

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.  

 

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. Detta arbete bedöms 

komma att pågå under hela 2021, men även in i 2022.  

 

12. Ledarskapsutveckling på flera nivåer 

Behov av att utveckla chefs- och ledarskapet har identifierats. Vissa åt-
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

gärder, t.ex. genomförd arbetsrättsutbildning, är påbörjade eller plane-

rade. Inriktning att fortlöpande utveckla chefs- och ledarskapet är ett 

synsätt och arbetssätt som måste gå hand i hand, vilket gör att detta ar-

bete ska fortsätta årligen från och med 2021.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 87 

Finansiella principer, fördelningsnyckel och förbundsordning 

Direktionen beslutar 

att fastställa reviderat förslag till handlingsplan avseende fortsatt arbete med  

   finansiella principer, fördelningsnyckel och förbundsordning enligt nedan. 

 

Bakgrund 

Arbetet med översyn av den hittillsvarande fördelningsnyckeln ska fortsätta. För-

bundsdirektören har utarbetat ett reviderat förslag till handlingsplan för det fort-

satta arbetet. Handlingsplanen redovisas nedan: 

1. Uppdrag åt förbundsdirektören att i samverkan med Skövde kommuns 

ekonomifunktion utarbeta förslag på hur en reviderad/ny fördelnings-

nyckel kan utformas. Reviderad/ny fördelningsnyckel ska underlätta ev. 

framtida mottagande av nya medlemmar i räddningstjänstförbundet Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg. 

2. Förankra förslag på reviderad/ny fördelningsnyckel hos ekonomichefer 

och kommunchefer (motsv.) 

3. Därefter föreslå medlemskommunerna respektive kommunfullmäktige att 

godkänna reviderad/ny fördelningsnyckel och därav nödvändiga juste-

ringar justeringar av förbundsordningen. 

4. Ändringarna ska vara implementerade senast i budget 2023.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 88 

Övriga frågor 

Under denna punkt upptas inget till behandling. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 89 

Avslutning 

Mötet förklaras för avslutat kl. 16.15, varvid ordföranden tackar för visat intresse 

och engagemang. 
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