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Plats och tid 
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Övriga deltagande 
Mikael Wallin  Förbundsdirektör 

Madelene Wallenius Förbundssekreterare 

Bas Thijssen  Finanscontroller § 100 

Annika Hedberg HR-partner  § 101 

Christer Danielsson Personalrepresentanter  

Magnus Svensson Personalrepresentanter 

Mats Johansson Personalrepresentanter 

 

 

 

 

Christer Danielsson Personalföreträdare 

 

 
 

 

 

 

 

 
Utses att justera Rolf Eriksson (S)  

Justeringens  
plats och tid 2022-10-27 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

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

Paragrafer § 98-113 
 Madelene Wallenius    

Ordförande  

 
 Ulrica Johansson (C)   

Justerande  

 .....................................................................................................................................    Rolf Eriksson (S)  

 

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

 

Organ 
Direktionen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
Datum för 
anslags uppsättande 2022–10-27 

Datum för  
anslags nedtagande 2022–11-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 

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

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 98  Val av justerare 

Beslut 

Rolf Eriksson (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sida 4 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-10-27 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 99   Godkännande av dagordning  

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 100 Fördjupning RÖS värdepapper 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen samt, 

att uppdra förbundsdirektören tillsammans med ekonomifunktion i Skövde kommun 

att arbeta fram ett förslag på reviderad placeringspolicy och bereda den för nya  

Direktion under Q1 2023. 

 

Bakgrund 

Den dystra värdeutvecklingen från första halvåret fortsätter in i det andra halvåret av 2022. 

I början av året påverkade tilltagande oro för inflations- och ränteökningar världens börser 

negativt. I slutet av februari tillkom effekterna från kriget i Ukraina. Flera bedömare ansåg 

tills dess att inflationstrenden kunde vara tillfällig. Den ryska invasionen av Ukraina 

spädde på inflationen med bland annat stigande råvarupriser och skenande energipriser. 

Detta, och kriget i sig, har skapat global ekonomisk oro. Den höga inflationen anses nu har 

fått en mer långvarig karaktär i takt med att prisökningar i producentled söker sig ned till 

konsumentpriserna. Kriget har dessutom dämpat förhoppningen på en stark ekonomisk 

återhämtning efter pandemin.  

 

I den placeringspolicy som Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tagit fram finns ett 

långsiktigt avkastningsmål att utvärdera utifrån. Målet är att generera en årlig real värdeök-

ning om 4,5 procent över Stibor 3M, sett över en rullande femårsperiod. I skrivande stund 

nås inte målet, men utvärderingsperioden är också mycket kortare än den femårsperiod 

som bedömningen enligt policyn bör göras över. 

 

Sammantaget har 2022 varit en dyster period. Den innehåller inte bara ekonomiska svårig-

heter utan geopolitisk oro infinner sig även i samhället med krig i vårt närområde. Att tron 

på investeringsstrategin sviktar i perioder som dessa är normalt. Däremot är det viktigt att 

komma ihåg att strategin grundar sig i ett långsiktigt perspektiv, där uppgångar och ned-

gångar kommer och går. 

 

 

Underlag 

• Placeringsrapport jan-sep 2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

D § 101 Personalredovisning 2 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

 

Bakgrund 

HR-partner redovisar personalnyckeltal på total sjukfrånvaro, extern personalomsättning, 

årsarbeten med övertid/mertid samt månadsanställda enligt tidigare fattat beslut.  

 

Underlag 

• Uppföljning personalnyckeltal RÖS 2020–2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 102 Budget 2023, plan 2024-2026 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

 

Bakgrund 

I de implementeringsprojekt med underliggande delprojekt pågår för närvarande ett arbete 

med att kartlägga alla relevanta och tillkommande kostnader som måste påföras Rädd-

ningstjänsten Västra Skaraborgs budget 2022, som först därefter räknas upp och tillförs 

budget 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg (RS) tillsammans med RÖS fastställda bud-

get 2023.  

Detaljbudget 2023, med plan 2024–2026 för RS kommer därför inte att kunna presenteras 

före årsskiftet 2023, däremot kommer en sammanslagen budget för verksamhetsåret 2023 

att presenteras vid direktionens sammanträde 15 december. Detaljbudget för RS kommer 

redovisas för den utökade direktionen vid något av årets tidiga sammanträde efter årsskif-

tet.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 103 Budget och verksamhetsuppföljning t.om. september må-

nad 2022 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

 

Bakgrund 

Redovisning av budgetuppföljning samt verksamhetsuppföljning för perioden september  

2022. 

Budget 

 
Utfall ack Budget Avvikelse 

Kommunbidraget  -     83 908 128 -    83 907 229 -                    899 

Summa intäkter -       8 752 987 -      5 848 519 -        2 904 468 

Summa driftkostnader 28 302 994 26 873 834 1 429 159 

Summa personalkostnader 61 950 344 60 501 293 1 449 051     

Värdepapperförändring 6 305 475 
  

Resultat 3 897 698 
  

 

Värdepapper: 
 

Ansk värde (22 205 847kr)  22 205 847 

Marknadsvärde 220101 31 609 913 

Marknadsvärde 220930 25 304 438 

Värdeförändring 6 305 475 

 

BALANSKRAVSRESULTAT  

Årets resultat enligt resultaträkningen           3 897 698  

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+) -         6 305 475  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -       2 407 777  

Utgående balanskravsresultat -       2 407 777  

 

Kommentarer, se underlag ekonomiuppföljning t.o.m. september -2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

Verksamhet 

Redovisning  

RÖS antal larm/händelser inklusive räddningsvärn 127 st   

RVS antal larm/händelser inklusive räddningsvärn 54 st   

VB/LLB medlyssning där utryckning ej behövts 69 st RÖS: 53, RVS:16 

 

Utbildning    

Under september månad har utbildningsavdelningen bedrivit instruktörsutbildning för per-

sonal från alla tre räddningstjänsterna i Skaraborg. De har även haft befälsövningar för 

RÖS L2/L3 i XVR.  

 

Vidare har de genomfört utrymningsövning på Torggatan 18, lämnat brandskyddsinformat-

ion till SFI-studerande samt varit på Baggeboskolan i Tibro där en brandbil förevisades 

samt information om brandmannayrket lämnades. 

 

Underlag 

• Verksamhetsuppföljning t.o.m. september 2022 

• Ekonomiuppföljning t.o.m. september 2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 104  Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022  

 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att   notera informationen. 

 

Bakgrund 

KPMG och utsedda revisorer har uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten per 

2022-07-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 

verksamheten. 

 

Underlag 

• Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022 

• KPMG Översiktlig granskning av delårsrapporten 2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 105 Frister för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-

ningstjänsten Skaraborg  

 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med 

2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande 

underlag, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om anta-

gande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 

 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens 

myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett behov att 

ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på grund av förändringar i sty-

rande lagstiftning.  

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot 

olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får 

meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § 

lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit fram föreskriften 

MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 

råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden 

gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och anlägg-

ningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand 

eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. 

Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de 

enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska 

genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vi-

dare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra an-

läggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsam-

mans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksam-

het enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov 

till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver antas av respektive 

kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt 

lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av 

ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på 

grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och 

tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 

kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 

Ett förbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket innebär att fris-

terna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-

kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i kap. 5 i underlag till ärendet.  

 

Underlag 

• Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 

Skaraborg  

 

Beslut delges 

• Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 

Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 106 Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-

ningstjänsten Skaraborg  

 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att räkna upp timavgiften för förbundets myndighetsutövning med Prisindex kommu-

nal verksamhet (PKV) till 1 022 kr för år 2023. 

att fastställa timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-

mavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka 

dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlemskommuns kommunfull-

mäktige för beslut om antagande. 

att fastställa befintlig timtaxa, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-

mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten 

Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlems-

kommuns kommunfullmäktige för beslut om antagande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 

 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av tim-

taxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut om. Upp-

räkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av 

Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 % i september 2022. Tim-

taxan för 2022 är 966 kr och efter uppräkning med 5,8 % är timtaxan för 2023 1 022 kr.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstrukt-

ion samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya 

medlemskommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för rädd-

ningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndig-

hetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansi-

erade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare fastställda 

taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-

ning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive kommunfullmäktige och se-

dan har räknats upp årligen av respektive tidigare räddningstjänst enligt fastställ delegat-

ion. Det finns ingen anledning att ompröva dessa då de grundar sig i upphandlingar och på-

gående tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då an-

svaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är 

delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

övriga kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 

denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har vetskap om 

taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-

ning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot bakgrund av detta antas 

samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gäl-

lande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på nytt av respektive kommunfullmäk-

tige för sin kommun. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att av-

gifterna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-

kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i underlaget till ärendet.  

 

Underlag 

• Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

 

Beslut delges 

• Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 

Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 107  Revidering av Direktionens sammanträdestider 2023 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att  fastställa reviderat förslag. 

  

Bakgrund  

Direktionens sammanträdesdagar 2023. 

Direktionen 

Månad Huvudinnehåll Tid Datum 

Januari Introduktionsdag för Direktionen 11:00-16:30 2023-01-26 

Februari Bokslut 2022, öppet möte. 

Personalredovisning helår 

13:30-16:30 2023-03-02  

April Revisionsyttrande samt budgetinformat-

ion 

08:30-11:30 2023-04-27 

Maj Inriktningsbeslut budget, 

Personalredovisning 1 

08:30-11:30 2023-05-11 

September Fastställande av budget 2024, delårsbok-

slut, öppet möte 

08:30-11:30 2023-09-28 

Oktober Redovisning av pågående arbeten m.m, 

Personalredovisning 2 

08:30-11:30 2023-10-26 

December Val, taxor, förordnanden, delegationsord-

ning m.m, 

Personalredovisning 3 

08:30-11:30 2023-12-21 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 108  Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att  lägga redogörelsen till handlingarna.  

  

Bakgrund  

Redovisning av IA-anmälningar (Riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetssjuk-

dom).  

 

 Underlag 
 

• IA-anmälan 2022-14, 2022-10-04 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 109 Anmälningsärenden 

Beslut 

 

Direktionen beslutar  

att  notera informationen. 

 

Bakgrund 

Ansökningar om medlemskap samt ny förbundsordning och nytt reglemente 2023-01-01 

Hjo kommun, Töreboda kommun, Karlsborg kommun samt Skövde kommun har fattat be-

slut i resp. kommunfullmäktige att godkänna ansökningar om medlemskap i kommunalför-

bundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, samt anta ny förbundsordning och nytt regle-

mente. 

Köp av brandstation  

Gullspångs kommun har fattat beslut i kommunfullmäktige att godkänna köp av brandstat-

ionen 1 i centrala Gullspång.  

  

Underlag 

• Hjo kommun KF § 60, dnr 2022–168 

• Töreboda kommun KF §§ 95–96, dnr 2022/313, 2022/263 

• Karlsborg kommun KF § 103, dnr 2022-000366 

• Skövde kommun KF 1123/22, dnr 123/22 

• Gullspångs kommun KF 112, dnr 2022-00347252 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 110  Informationsärenden 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

Säkerhetsskyddsanalys 

 

Förbundsdirektören har 2022-10-10 fastställt Säkerhetsskyddsanalys för Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg. 

 

Den reviderade analysen är utförd utifrån Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhets-

skyddsanalysen tar sikte mot antagonistiska hot som kan skada Sveriges säkerhet. Vidare 

följer upplägget av analysen Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd. Säkerhets-

skyddsanalysen svarar på följande frågeställningar: 

• Vad ska skyddas 

• Mot vad ska det skyddas 

• Hur ska det skyddas. 

Säkerhetsskyddsanalysen som dokument är säkerhetsskyddsklassad och redovisas därför 

inte i sin helhet.  

 

Det noteras att efter en utökning av förbundsmedlemmar behöver analysen justeras i vissa 

avseenden. 

 

Löneavtalsrörelse 2023 

Det kommer att bli en intressant och minst sagt spännande avtalsrörelse, där det mer än nå-

gonsin är osäkert när det gäller på vilken nivå löneökningarna kommer att hamna de kom-

mande åren. Inflationen skenar, räntan chockhöjs och med detta kommer också kraven på 

högre löneökningar. Även om parterna tillsammans ser at reallöneökningar inte går att 

åstadkomma alla enskilda år, kommer sannolikt kraven på viss kompensation, utifrån det 

faktiska läget med minskad köpkraft för många, att ställas. I det fall avtalsrörelsen landar i 

ett utfall som överstiger den uppräkning RÖS och RVS har gällande personalkostnader 

uppstår en omedelbar brist i RS budget 2023. Den kommande utökade direktionen för RS 

bör tillsammans med förbundsledning bereda frågan vidare under början av 2023 och upp-

rätta en plan för hur en sådan situation kan hanteras.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Lägesbild implementeringsprojekt Räddningstjänsten Skaraborg 

Arbetet inom samtliga delprojekt bedöms ligga i fas med de aktiviteter och åtgärder som 

bedömts tidskritiska inför årsskiftet. Detsamma gäller det projekt Skövde kommun genom-

för parallellt för att möta den utökade leveransen av samverkanstjänster som en utökning 

av förbundet medför.  

Förhandlingar kopplat till verksamhetsövergången är slutförda gällande heltidsorganisat-

ionen. Förhandlingarna är slutförda i enighet med samtliga arbetstagarorganisationerna. 

Förhandlingar kopplat till verksamhetsövergången pågår för deltidsorganisationen. Målbil-

den är att arbeta fram likalydande lokala kollektivavtal kopplat till RIB -22 samt ensidiga 

arbetsgivarbeslut som skulle innebära att inrangeringsförhandlingar samtidigt är slutförds.  

Samtliga medarbetare i RVS har svarat positivt på att följa med i verksamhetsövergången 

och bli anställda i Räddningstjänsten Skaraborg från och med 2023-01-01 under förutsätt-

ning att alla beslut som krävs för att godkänna medlemsansökningarna i RÖS nuvarande 

medlemskommuner är fattade. Upprättande av anställningsavtal och uppsättning av profiler 

i HR-portalen är påbörjat.  

Slutlig kartläggning av ekonomin pågår i dialog mellan ekonomifunktionen Skövde kom-

mun, ekonomifunktionen vid Lidköpings kommun och företrädare från både RVS och 

RÖS. Underlaget kommer att utgöra grund för att därefter bygga en detaljbudget för RS 

2023.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 111   Inriktning fortsatt arbete 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Stärkt kontinuitetsplanering för bortfall av elnät med mera  

Räddningschefen har initierat ett strukturerat arbete för att stärka påbörjad kontinuitetspla-

nering med anledning av Länsstyrelsens bedömning av situationen inom elförsörjning i 

södra Sverige. Planeringen tar höjd för både direkt påverkan på vår egen organisations för-

måga och förväntad påverkan på samhället i stort, med ekonomiska och sociala konsekven-

ser samt ökning av vissa typhändelser.  

Projekt - Ny webbsida och intranät för RS 

Skövde kommun lanserade ett nytt intranät i juni 2022 byggt på lösningen Omnia, som är 

en intranätslösning byggd ovanpå Microsoft 365, SharePoint och Azure. Det ger fördelen 

att intranätet ohindrat kan prata med den digitala arbetsplatsen och automatiskt personal-

iseras för den individuella användaren.  

 

Den digitala arbetsplatsen har haft en enorm utveckling de senaste åren, varför det är vik-

tigt att ett modernt intranät utvecklas i samma takt som den digitala arbetsplatsen för att 

skapa en helhet och logik i alla kommunikations- och samarbetsfunktioner.  

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg genomgår en stor organisatorisk förändring genom att 

utökas med Räddningstjänsten Västra Skaraborgs och bilda det nya förbundet Räddnings-

tjänsten Skaraborg. Det medför ett stort behov av fokus på internkommunikation, att nå ut 

till de olika interna målgrupperna och skapa en informationsyta som är lätt att nå och för-

stå. 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har idag inget eget intranät, utan delar den digitala ar-

betsplatsen tillsammans med Skövde kommun. Då Skövde kommuns nya intranät är byggt 

för att kunna inkludera andra organisationer och dela information mellan olika intranäten i 

samma är det en resurssmart lösning för RS, varför beslut tagits att gå med i Skövde kom-

muns lösning.  

 

PDV-övning i Hjo kommun 

RÖS har fått inbjudan och avser att medverka vid planerad PDV-övning i Hjo kommun 

vecka 44. Övningen ger ett bra tillfälle att följa enskilda agerande samt skolledningens 

samordning av en sådan händelse.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 112   Övriga frågor 

 

Lunch och ceremoni med medaljering vid direktionens sammanträde 15 

december 2022 
 

Direktionen föreslås besluta   

att  direktionens presidie tillsammans med förbundsledning genomför sedvanlig lunch 

samt ceremoni med medaljering i anslutning till direktionens sammanträde 15 de-

cember  

 

Bakgrund 

 

RÖS riktlinje för minnesgåvor och uppvaktning av anställda, samt övrig representation 

inom förbundet anger att medarbetare som uppnått 20 års anställningstid oavsett anställ-

ningsform ska tilldelas Svenska Brandskyddsföreningens förtjänsttecken i guld. Vidare 

anger riktlinjen att utdelning av förtjänsttecken normalt sker i samband med Direktionens 

möte i december och då i samband med en lunch.  

Förbundsdirektören föreslår direktionen besluta att 2022 års lunch med ceremoni med me-

daljering genomförs av direktionens presidie samt utsedda representanter från förbundsled-

ningen. Direktionens sammanträde startar enligt årsplan kl. 13:30 och det aktuella sam-

manträdet genomförs i Avfall & återvinning Skaraborgs, lokal Återvinnaren, Rådmansga-

tan 26.  

Tid och plats för lunch med ceremoni med medaljering beslutas efter dagens sammanträde.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 113   Avslutning 
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