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Övriga deltagande 
Mikael Wallin  Förbundsdirektör 

Madelene Wallenius Förbundssekreterare 

Daniele Coen  Stf förbundsdirektör 

 
 

 

 

 

 

Utses att justera 
Jan Hassel (S)  

Justeringens  
plats och tid 2022-08-26 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 ...........................................................................  

Paragrafer § 72–83 
 Madelene Wallenius    

Ordförande  

 .....................................................................................................................................  
 Ulrica Johansson (C)   

Justerande  

 .....................................................................................................................................    Jan Hassel (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ 
Direktionen 

Sammanträdesdatum 
2022-08-25 

 
Datum för 
anslags uppsättande 2022–08–29 

Datum för  
anslags nedtagande 2022–09–20 

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 

Underskrift 
 ..........................................................................   
Madelene Wallenius 



  Sida 2 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Innehållsförteckning 

D § 72 Val av justerare .................................................................................................. 3 
D § 73  Godkännande av dagordning ............................................................................. 4 
D § 74 Budget och verksamhetsuppföljning t.om. juli månad 2022 ............................. 5 

D § 75 Budget 2023, Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten 

Skaraborg ........................................................................................................... 7 
D § 76 Lägesorientering utredning utökat förbund ....................................................... 8 
D § 77 T.f. Räddningschef 2023 samt t.f. Stf. Räddningschef 2023 ........................... 10 
D § 78 Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer .............................................. 11 

D § 79 Lägesuppdateringen gällande förbundets myndighetsutövning ...................... 12 
D § 80 Anmälningsärenden ......................................................................................... 14 
D § 81 Informationsärenden ........................................................................................ 15 

D § 82 Inriktning fortsatt arbete .................................................................................. 17 
D § 83 Övriga frågor ................................................................................................... 18 
D § 83 Avslutning ....................................................................................................... 19 

 

  



  Sida 3 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 72  Val av justerare 

Beslut 

Jan Hassel (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 73   Godkännande av dagordning  

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 74 Budget och verksamhetsuppföljning t.om. juli månad 

2022 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

 

Bakgrund 

Redovisning av budgetuppföljning samt verksamhetsuppföljning för perioden maj – juli 

2022. 

 

Verksamhet 

 
Maj 2022 Juni 2022 Juli 2022 

RÖS antal larm 155 125 126 

RVS antal larm 49 67 60 
 

 
  

VB medlyssning – ej 
utryckning RÖS 

44 28 43 

VB medlyssning – ej 
utryckning RVS 

15 20 24 

 

Budget 

 Utfall Ack Budget Avvikelse 

Kommunbidraget  - 65 261 877 - 65 261 178 -               699 

Summa intäkter -   8 154 147 -   4 548 848 -     3 605 299 

Summa driftkostnader 22 009 093 22 597 125 -        588 032 

Summa personalkostnader 48 058 289 47 056 561 1 001 728 

Värdepapperförändring 3 971 523 
  

Resultat 622 880 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

 

 

 

Intäkter 

Intäkterna visar ett ackumulerat positivt resultat med 3,6 mkr. Det är flera bidragande de-

lar som bidrar till resultatet. Intäkter från tillsynsverksamheten, automatiska brandlarm, 

restvärdesräddning, försålda fordon samt gemensamt ledningssystem utgör de största in-

täktsposterna.  

Driftkostnader 

Driftkostnaderna bedöms ligga i balans, trots att de visar ett positivt resultat med 588 tkr. 

Vi ser en tydlig effekt av de höga drivmedelspriserna och prisökningar generellt samt att 

inköp inte sker linjärt. Under hösten kommer konvertering av skumsläckmedel i alla släck-

bilar att genomföras med stora kostnadsposter som följd.  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna ligger drygt 1 mkr över budget. Orsaker till detta behöver analyseras 

på djupet. Några orsaker är kända, till exempel dubbel anställning under period i sam-

band med anställning av förbundssekreterare, ökade personalkostnader för RÖS i det ge-

mensamma ledningssystemet – här finns dock intäkter från RVS som täcker dessa, men 

som inte ligger under verksamhet personalkostnader.  

Övrigt 

Förändring av värdepappren har fortsatt varit negativ, men i en avstannande takt. Efter 

sju månader har vi tappat nästan 4 mkr. Utgående balanskravsresultatet slutar därför på 

3 348 tkr och bedöms utgöra en god förutsättning för att klara att återställa underskottet 

från föregående år om 625 tkr och samtidigt hålla budgeten i balans (förväntat positivt re-

sultat 2022: 268 tkr). Ej budgeterade kostnader för implementeringsprojekt samt tjänste-

leveransprojekt (Skövde kommun) kan komma att påverka 2022 års resultat.   

 

Underlag 

• Verksamhetsuppföljning maj 2022 

• Verksamhetsuppföljning juni 2022 

• Verksamhetsuppföljning juli 2022 

• Ekonomiuppföljning t.o.m. juli 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 
 

   622 880  

Värdepapper (-/+) -      3 971 523 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -     3 348 643 

Utgående balanskravsresultat -     3 348 643 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 75 Budget 2023, förbundsordning och reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera information gällande förutsättningar för budget 2023,  

att anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg,  

att uppdra förbundsdirektören att tillställa Räddningstjänstens Östra Skaraborg med-

lemskommuner samt de fyra kommuner som har sökt medlemskap i förbundet (Lid-

köping, Vara, Essunga, Grästorp) förbundsordning samt reglemente för Räddnings-

tjänsten Skaraborg för beslut om antagande i respektive Kommunfullmäktige, samt 

att budget 2023, plan 2024–2026, antas vid direktionens sammanträde oktober 2022. 

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner 2023-01-01 har frågan 

om fastställande av budget beretts med stadsjurist i Skövde kommun.  

Eftersom räddningstjänstförbundet består i framtiden kan direktionen fatta beslut om bud-

get för kommande år, även för det utökade förbundet. Det rekommenderas dock att direkt-

ionen fastställer budget som brukligt i september, men att direktionen i det beslutet ger 

möjlighet för nya direktionen att ta om beslutet i början av året igen så att även de nya 

medlemskommunerna har getts möjlighet att påverka detta beslut formellt och fullt ut. Dvs 

i september är det den nya budgeten bestående av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg totala samlade budgetmedel som ska fastställas, det 

kommer då inte finnas underlag för beslut om en färdig detaljbudget för det utökade för-

bundet.   
 

Tidigare utskickat utkast av ny förbundsordning och reglemente för det utökade förbundet 

innehöll ej fastställd fördelning av kostnader mellan medlemskommunerna, vilket kommu-

nallagen 9:6 § 11 ställer krav på. Därför har komplettering gjorts av förbundsordning och 

reglemente med kostnadsfördelningen. Mindre justeringar i övrigt har gjorts efter samråd 

med stadsjuristen i Skövde kommun. Därav krävs att förbundsordning med reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg antas av kommunfullmäktige i samtliga 11 berörda kommu-

ner under hösten 2022.  

 

Underlag 

• Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

D § 76  Lägesorientering utredning utökat förbund  

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen gällande medlemsansökningar och missiv till förbundets med-

lemskommuner, samt 

att  besluta att starta och genomföra ett implementeringsprojekt för att omhänderta pro-

cesser och aktiviteter som måste genomföras inför 2023-01-01.  

 

Bakgrund 

Kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp har efter resp. KF-beslut lämnat in 

ansökningar om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med 2023-01-

01.  

Ansökan om medlemskap har beretts av presidiet 2022-06-23 på uppdrag av direktionen 

(protokoll 2022-02-25, D §8) och har genom ett missiv lämnat förslag till förbundets med-

lemskommuners KF att besluta att godkänna ansökningarna och därmed uppta Lidköping, 

Vara, Essunga och Grästorp som nya medlemmar i förbundet från och med 2023-01-01. 

RÖS medlemskommuner föreslås också godkänna ny förbundsordning och reglemente, där 

förbundet också föreslås få det nya namnet Räddningstjänsten Skaraborg från samma da-

tum.  

Ett implementeringsprojekt för att omhänderta aktiviteter och processer som behöver ge-

nomföras har förberetts att formellt startas upp 2022-08-29. Projektet har i skrivande stund 

identifierat 19 delprojekt, vilka i sin tur kommer behöva bilda flera arbetsgrupper för arbe-

tet.  

Skövde kommun är en stor tjänsteleverantör till RÖS idag och för att klara av den utökning 

av tjänster som ett utökat förbund medför har chefen sektor styrning och verksamhetsstöd 

utsett en projektledare och ansvariga medarbetare för respektive tjänsteområde.  

Förbundet kommer att bära kostnader som uppkommer med anledning av utökningen.  

 

Underlag 

• Ansökan medlemskap RÖS 

• KF beslut ansökan Lidköpings kommun 

• KF beslut ansökan Vara kommun 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

• KF beslut ansökan Essunga kommun 

• KF beslut ansökan Grästorps kommun 

• Uppdragsrapport RVS RÖS 21 april 

• UTKAST Förbundsordning vid utökat förbund 

• UTKAST Reglemente vid utökat förbund 

• Budget 2022 Räddningstjänsten Skaraborg enligt RÖS fördelningsmodell 

• Presidiets protokoll 2022-06-23 

• Missiv till medlemskommunerna RÖS  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 77 T.f. Räddningschef 2023 samt t.f. Stf. Räddningschef 2023 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen samt ge förbundsdirektören i uppdrag att samverka direktion-

ens tilltänkta beslut gällande tidsbegränsade tillförordnande av räddningschef och 

tillförordnad ställföreträdande räddningschef under tid tills befattningarna tillsatts 

med tillsvidareanställningar, dock längst t.o.m. 2023-12-31.   

 

Bakgrund 

Robert Zeidlitz är tillförordnad räddningschef för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

t.o.m. 2022-12-31. Efter Hans Ingbert pensionerades under maj månad har RÖS inte rekry-

terat eller utsett en ny permanent ställföreträdande räddningschef.  Bakgrund till detta är att 

förbundet med hög sannolikhet kommer att utökas från och med 2023-01-01 kommer även 

en översyn av organisationen genomföras som ett av delprojekten i implementeringspro-

jektet.  

För att säkerställa att förbundet har en stabilitet gällande räddningschefsuppdraget föreslås 

direktionen fatta ett inriktningsbeslut och tillika tilltänkt beslut för att samverkas jml. MBL 

med samtliga arbetstagarorganisationer innan beslutet slutligen fattas.  

Förslaget är att Robert Zeidlitz tillförordnas som räddningschef och att Joakim Ramåker 

tillförordnas som Stf. Räddningschef enligt beslutsförslaget ovan.  

 

Underlag 

• Protokollsutdrag direktionen 2021-12-16, D § 122 

 

 

 

 

 

 

 



  Sida 11 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 78  Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att  lägga redogörelsen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Redovisning av IA-anmälningar för perioden 1 maj - 31 juli 2022 

 

Underlag 

• IA-anmälan 2022–07, 2022-06-06 

• IA-anmälan 2022–08, 2022-06-13 

• IA-anmälan 2022–09, 2022-06-18 

• IA-anmälan 2022–10, 2022-06-20 

• IA-anmälan 2022–11, 2022-07-09 

• IA-anmälan 2022–12, 2022-07-11 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 79 Lägesuppdateringen gällande förbundets myndighets-

utövning 

Beslut 

 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Förbundets myndighetsutövning har under den senaste tiden fått flera nya förutsättningar 

som påverkar, framför allt, kapaciteten för myndighetsutövningen både på kort och lång 

sikt.  

Känt sedan tidigare är att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps nya föreskrifter 

gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor är gällande från och med 2022-07-01. Fö-

reskrifterna har implementerats i förbundet under våren och implementeringen kommer 

fortsätta även under hösten. Den huvudsakliga påverkan från föreskrifterna är att uppdraget 

blir mer omfattande, ex. krävs en regelbundet uppdaterad tillsynsplanering, ett kontinuer-

ligt uppdaterat tillsynsregister, att fler tillsyner genomförs årligen, med mera.  

Räddningstjänsten Västra Skaraborgs (RVS) enhetschef för förebyggandeenheten har valt 

att säga upp sig för annat arbete. Som följd av detta har RVS ställt frågan om RÖS kan 

stötta RVS förebyggandeverksamhet under hösten. RÖS stöttar därför RVS från och med 

2022-08-01 med tf. enhetschef i form av RÖS avdelningschef Skydd mot olyckor. Stött-

ningen innebär att ansvara för RVS förebyggandeverksamhet och stötta enhetens medarbe-

tare. Stöttningen innebär praktiskt att avdelningschefen Skydd mot olyckor kommer sitta i 

Lidköping en dag i veckan, vara kontinuerligt tillgänglig för enhetens medarbetare samt 

handlägga ärenden inom RVS. RVS förebyggandeverksamhet påverkas ytterligare av en 

sedan tidigare vakant tjänst, pågående tjänstledighet under hösten samt att en brandingen-

jör slutar inom enheten under vecka 33. För hösten består enheten av två brandinspektörs-

tjänster på vardera 80 % samt en brandingenjörstjänst på ca 20-30 % på grund av beviljad 

tjänstledighet. Utöver dessa finns tre brandinspektörer som sköter organisationens uppdrag 

gällande brandskyddskontroll. 

Förebyggandeverksamheten inom RÖS påverkas av att en brandingenjörstjänst är vakant 

på grund av den pågående omorganisationen då denne sökte och fick tjänsten som avdel-

ningschef för utbildningsavdelningen. Ytterligare en brandingenjör går på föräldraledighet 

under minst ett år med start i slutet av augusti och en brandinspektör har sagt upp sig för 

annat arbete och lämnar sin tjänst i slutet av september. 

Rekrytering pågår både inom RVS och RÖS med förhoppningen att hitta nya medarbetare 

till de vakanta tjänsterna. Tjänsterna har ett stort antal sökande men tyvärr är antalet sö-

kande som uppfyller kraven för tjänsten ungefär hälften. Fem personer har kallats till inter-

vjuer för tjänsterna i båda organisationerna och intervjuer genomförs under vecka 33 och 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

34. Endast en av de som kallats till intervju har den formella behörigheten för att göra till-

syner inom räddningstjänsten, dvs. lägst Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning tillsyn A. Övriga sökande har andra kvaliteter som organisationerna är i behov 

av och kommer ges nödvändiga utbildningar i sin eventuella framtida anställning. Detta 

medför dock att det tar längre tid innan de nya medarbetarna kan börja genomföra exem-

pelvis tillsyner.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer förebyggandeverksamheten inom RÖS, och även 

inom RVS, att ha omfattande begränsningar i kapaciteten under hösten. När kapaciteten är 

begränsad måste arbetet prioriteras, vilket medför att de ärenden som vi själv styr över, till-

syn enligt lag om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva 

varor, kommer prioriteras ner till förmån för övriga ärenden som måste handläggas konti-

nuerligt när de inkommer till myndigheten, ex. tillstånd, yttranden, planärenden, byggä-

rende, egensotning, överklagningsärenden, osv. För att försöka öka kapaciteten inom verk-

samheten har ett effektiviseringsarbete påbörjats med syftet att försöka effektiviseravissa 

arbetsmoment så att den sparade kapaciteten kan användas till annat som ex. tillsyn. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 80  Anmälningsärenden 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

Årsredovisning för räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2021 samt ansvarsfrihet för 

direktionen  

 

Samtliga medlemskommuners har fattat beslut i resp. Kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2021 och beviljar direktionen i 

RÖS samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning 

Fastighetsprocessen 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat att godkänna köpeavtal mellan Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastigheten kv. Pilen 1.  

 

Underlag 

• Töreboda kommun KF § 71, Dnr 2021/397, 2022-05-30 

• Tibro kommun KF § 75, Dnr 2022-000126 0, 2022-06-13 

• Mariestad kommun KF § 43, Dnr 2022/00163 

• Hjo kommun KF §§ 32–33, Dnr 2022–88 

• Gullspångs kommun KF § 103, Dnr 2022–00183042 

• Karlsborgs kommun KF § 62, Dnr 2022–000171 

• Skövde kommun KF § 87, Dnr 2022–0191 

• Hjo kommun KF § 48, Dnr 2022–116 

  



  Sida 15 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 81  Informationsärenden 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Händelse SKAS, Skövde 2022-07-14  

 

Räddningstjänsten är polisens nationella bombskydd behjälplig vid en insats i direkt an- 

slutning till sjukhuset. Ett giftigt ämne befaras finnas i en parkerad bil och räddningstjäns-

tens uppgift blir att ha beredskap att agera om något oförutsett skulle inträffa under insat-

sen. 

 

Visselblåsarfunktion 

 

RÖS har slutit avtal med Human & Heart HR AB gällande tjänst för visselblåsarfunktion. 

Tjänsten omfattar en rapporteringskanal för visselblåsning enligt lag (2021:890) om skydd 

för personer som rapporterar om missförhållanden.  

 

Visselblåsarfunktionen omfattar enbart allvarliga missförhållanden och oegentligheter: så-

dana som kan likställas som brott med fängelse på straffskalan, kvalificerade överträdelser 

av gällande normer och föreskrifter eller så pass stora brister i verksamheten i övriga att 

missförhållandet kan betraktas som allvarligt.  

 

Konflikter på arbetsplatsen, allmänna missnöjesyttringar och liknande omfattas således inte 

av visselblåsarfunktionen. 

 

Kostnader för tjänsten:  

 

Specifikation Pris  

Månadskostnad för systemet 1500 kr  

Timpris för ärendehantering 900 kr 

Timpris för utredning 2200 kr 

Implementering inkl. utbildning 5000 kr 
     Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. 

 

Ev. visselblåsning sker via RÖS hemsida och särskild länk:  

https://www.rtos.se/sv/lankar-for-startsidan/visselblasarfunktion/  

https://www.rtos.se/sv/lankar-for-startsidan/visselblasarfunktion/
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Visselblåsning/anmälan kan göras på följande sätt: 

Digital anmälan via Trust & Heart: (Länk till e-anmälan)  

Anmälan via telefon:  08-82 40 00, öppet kl. 8-16 

Anmälan via brev: Human & Heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun 

Det finns också möjlighet att få träffa en utredare från Human & Heart för att göra anmä-

lan.  
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D § 82   Inriktning fortsatt arbete 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Punkten 11 nedan är nytillkommen och omfattar arbete med det implementeringsprojekt 

som är initierat och formellt startas upp 29 augusti.  

1. Arbete med att implementera och utveckla det gemensamma ledningssystemet.  

 

2. Omarbetning av budget 2022 – ny organisation 

 

3. Vidmakthålla upparbetad regional samordning inom Västra Götaland genom 

Räddsam VG 

 

4. Fortsatt samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet Hasslum fram-

tid 

 

5. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd be-

redskap 

 

6. Implementera Handlingsprogram, Verksamhetsplan och internkontrollplan 

2022–2023 

 

7. Fortsätta översyn av framtida stationslokalisering och utveckling 

 

8. Fortsätta påbörjat översyns- och analysarbetet utifrån det uppdrag direktionen 

gett till förbundsdirektören och RÖS 

 

9. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument 

 

10. Ledarskapsutveckling på flera nivåer 

 

11. Implementeringsprojekt Räddningstjänsten Skaraborg. Projekt för att omhän-

derta processer och aktiviteter som måste genomföras såväl till 2023-01-01 som 

fram till en slutlig förvaltningsorganisation implementerats fullt ut.  
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D § 83   Övriga frågor 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att efter samtliga KF-beslut fattats av nuvarande medlemskommuner att godkänna 

medlemsansökningarna från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp kommuner 

och uppta dem som nya förbundsmedlemmar från och med 2023-01-01, bjuda in en 

ledamot och en ersättare från resp. ny medlemskommun att vara med på direktion-

ens möten resterande del av 2022. 

 

Bakgrund 

Hantering av beslut som rör utökat förbund från och med 2023-01-01.  Dialog har förts 

med AÅS hur de hanterat frågor som t.ex. budget vid utökningar av förbundet.  

 

När Essunga, Grästorp, Götene och Vara gick med AÅS vid årsskiftet 2021/2022 bjöd de 

in en ledamot och en ersättare (kommunerna fick själva avgöra vilka politiker som var 

lämpliga) från de nya kommunerna att vara med på direktionens möten under hösten för att 

få en inblick i exempelvis budgetprocessen. AÅS bedömer att det arbetssättet varit värde-

fullt både för dem själva och för de nya kommunerna. 
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D § 83   Avslutning 

 

Ulrica Johansson tackar för engagemang under mötet och uppvaktningen av henne! 
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