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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
 

    

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 
Plats och tid AÅS, Rådmansgatan 26 Skövde. 13:30-15:45 

Deltagande Beslutande  

 Ulrica Johansson (C) ordförande 
Britt-Marie Sjöberg (C)  vice. Ordförande 
Anders Bredelius (M) 
Pierre Robert Rydén (S) 
Bengt Sjöberg  (M) §§ 114–122 kl. 15:00 
Katarina Wikström (S) 
Rolf Eriksson  (S) 
Per-Olof Andersson (M)  
Jan Hassel  (S) 
Björn Thodenius (M) §§ 114–122 kl. 15:00 
Catarina Davidsson (C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Mikael Wallin  Förbundsdirektör 
Daniele Coen  Stf Förbundsdirektör 
Madelene Wallenius Förbundssekreterare 
Joakim Ramåker Förvaltningschef/Räddningschef RVS 
Peter Andreasson Essunga kommun 
Daniel Andersson Essunga kommun 
Henrik Svensson Grästorp kommun 
Christer Danielsson Personalrepresentanter  
Peter Brandels  Personalrepresentanter 
Annika Hedberg HR-partner §§ 116-117 
 
 
 

 

 
Utses att justera Rolf Eriksson (S)  

Justeringens  
plats och tid 2022-12-16 

Underskrifter  

Sekreterare  Paragrafer §§ 114-133 
 Madelene Wallenius    

Ordförande  
 

 Ulrica Johansson (C)   
Justerande  

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

 

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

 

Organ Direktionen 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 
Datum för 
anslags uppsättande 2022–12-19 Datum för  

anslags nedtagande 2023-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 
Underskrift  ..........................................................................   Madelene Wallenius 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 114  Val av justerare 

Beslut 

Rolf Eriksson (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 115   Godkännande av dagordning  

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 116 Personalredovisning 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

Bakgrund 

HR-partner redovisar personalnyckeltal på total sjukfrånvaro, extern personalomsättning, årsar-
beten med övertid/mertid samt månadsanställda enligt tidigare fattat beslut. 

Underlag 

 Uppföljning personalnyckeltal RÖS 2020–2022 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 117 Fastställande av lönesynsprocessen 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

Bakgrund 

I samband med förbundet implementerar individuell lönesättning för hela organisationen har ett ar-
bete kopplat till löneöversynsprocessen genomförts. Arbetet har lett fram till nya styrande och stöd-
jande dokument för processen. 

Dokumenten har samverkats med samtliga arbetstagarorganisationer. 
 

Underlag 

 Riktlinje för löneprocessen RÖS 2022 

 Lönepolicy RÖS 2022 

 Lönekriterier 2022-11-07 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 118 Budget 2023, plan 2024-2026 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att    fastställa föreslag av rambudget för Räddningstjänsten Skaraborg, samt 

att aktualisera tidigare beslut av direktionen att ökade pensionskostnader enligt KPA 
prognos ska beaktas så att faktisk utökning av pensionskostnader tillförs förbundet 
utöver fastställd rambudget, samt  

att notera informationen att beslutad förändring i förbundsordningen gällande fastig-
hetskostnader fullt ut effektueras från och med 2023-01-01, samt  

att  notera informationen att tidigare beslut att överföra statsbidraget om 4 kr/invånare 
kopplat till utveckling av ledningssystemet faktureras separat även under 2023 som 
det sista av de tre år kommunerna erhåller statsbidraget.  

 

Bakgrund 

Från och med 2023-01-01 utökas förbundet med fyra nya medlemskommuner, vilka för närvarande 
utgör Räddningstjänsten Västra Skaraborg genom en gemensam nämnd i Lidköpings kommun. Det 
utökade förbundet antar namnet Räddningstjänsten Skaraborg (RS). Utredningen som låg till grund 
för ansökan från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp påvisade ett behov av fördjupad utredning 
kring bland annat ekonomi.  

En tydlig och grundläggande inriktning har under hela processen varit att både Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg skulle gå samman med respektive orga-
nisations budget 2022 uppräknade enligt de beslut som fattats. 

I underlaget presenteras en övergripande sammanslagen total budget för Räddningstjänsten Skara-
borg. Budgeten kommer att arbetas in i en detaljbudget 2023 (plan 2024–2026) som bereds för att 
antas av ny direktion vid första sammanträdet 2023. 

Vid budgetberedningsutskottets arbete 2022 processades kommande förändringar av pensionsav-
sättningar och simuleringsberäkningar av uppskattad kostnadsökning gjordes. Budgetberedningsut-
skottet föreslog direktionen som beslutade att kommande kostnadsökningar för förbundet skulle be-
aktas utöver förslaget av budgetram med uppräkning på 3%. (Protokoll 220524, D § 60)  

Med start 2023-01-01 kommer också beslutad förändring av förbundsordningen gällande fastig-
heter att tillämpas fullt ut. Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader 
för lokaler och fastigheter som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader ska särre-
dovisas från övriga verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighetskostnader respektive ge-
mensamma fastighetskostnader. 

Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för 
enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av den enskilda medlemskommunen. 
Gemensamma fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

för gemensamma angelägenheter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner ge-
mensamt enligt fastställd kostnadsfördelning. 

Förbundet kommer som det sista av tre år fakturera medlemskommunerna separat för att överföra 
statsbidraget för åtaganden genom krav på övergripande systemledning för räddningstjänsten. 
Statsbidraget omfattar 4 kr/invånare under åren 2021–2023.  

Underlag 

 Förslag rambudget RS 2023_övergripande nivå 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 119 Budget och verksamhetsuppföljning oktober och  
november 2022 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

Bakgrund 

Verksamhet 
 

Redovisning  

RÖS antal larm/händelser inklusive räddningsvärn 266 st   
RVS antal larm/händelser inklusive räddningsvärn 115 st   
VB/LLB medlyssning där utryckning ej behövts 148 st RÖS: 87, RVS:61 

 

Brand i byggnad  
I Ransberg utanför Tibro inträffade en villabrand. Vid Tibrostyrkans framkomst var byggnaden helt 
övertänd. Spridning till intilliggande byggnader kunde hindras. Efter polisens undersökning kunde 
en person hittas i brandresterna. 

Utbildning  
Under oktober månad har utbildningsavdelningens fokus legat på att bedriva GuRIB för ny deltids-
personal.  Denna utbildning anordnas på Hasslum, men bedrivs gemensamt av RÖS, RVS, SMS, 
AVRF och Herrljunga. RÖS hade 4 deltagare med i denna utbildningsomgång.  

Utbildningsavdelningen har under oktober månad medverkat med personal som instruktörer på 
ATV-utbildning genomförd för MSB.  

Under november har utbildningsavdelningen bedrivit tema farliga ämnen för RÖS heltidsskift, ge-
nomfört utrymningsövningar på Elins esplanad och Scandic Billingen. De har även genomfört 
brandinformation för SFI-klasser samt medverkat vid seniormässan i Gullspång. 

Budget 

 

 

 

 Utfall ack Budget Avvikelse 

Kommunbidraget  -      99 889 310  -      99 889 310  
 

Summa intäkter -      12 350 839  -        7 148 190  -        5 202 649 

Summa driftkostnader        33 149 407         32 845 798  303 609 

Summa personalkostnader        74 854 036         73 946 025  908 011 

Värdepapperförändring           4 268 560  
  

Resultat                 31 854  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Värdepapper  
Ansk värde  22 205 847kr.  22 205 847 

Marknadsvärde 220101 31 609 913 
Marknadsvärde 221130 27 341 353 

Värdeförändring 4 268 560 
 

Balanskravsresultat  
Årets resultat enligt resultaträkningen                  31 854  

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)           -4 268 560  
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  -4 236 706  

Utgående balanskravsresultat -4 236 706  
 

Underlag 

 Verksamhetsuppföljning oktober 2022 

 Verksamhetsuppföljning november 2022 

 Ekonomiuppföljning t.o.m. november 2022  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 120 Budgetprocess RS 2023 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att fastställa reviderat förslag av mötestider samt sammansättning av budgetberedningsutskot-
tet tillsammans med upprättat PM som vägledning för att förbundets budgetprocess bättre 
ska möta medlemskommunernas budgetprocesser.  

Bakgrund 

Direktionens ordförande tillsammans med förbundsdirektör har haft i uppdrag av direktionen att 
göra översyn av förbundets budgetberedningsprocess i samverkan med ekonomifunktionen vid 
Skövde kommun, för att bättre möta medlemskommunernas budgetprocess. Uppdraget redovisas 
genom upprättat PM (se underlag nedan) samt förslag på förändrade sammanträdestider och sam-
mansättning för budgetberedningsutskottet från och med 2023-01-01.  

Förslag budgetberedningsutskottets sammanträdestider 

 
 
 

Vid budgetberedningsutskottets (BU) sammanträde 1 medverkar presidiet, dess ersättare samt en 
ledamot från de kommuner som inte har presidieplats innevarande år. Förbundets ekonom från 
Skövde kommuns ekonomifunktion närvarar vid samtliga sammanträden.  
 
Vid budgetberedningsutskottets sammanträde 2 är även ekonomifunktion från samtliga medlems-
kommunerna representerade. 

Underlag 

 Redovisning av medlemskommunernas budgetprocess 

 PM budgetprocess RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månad Tid Datum 
Januari 08:30-11:30 2023-01-12 
Februari 08:30-11:30 2023-02-16 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 121  Taxor för servicearbeten och övningsfältet 2023 
     

Beslut 

Direktionen beslutar 

att räkna upp förbundets taxor för servicearbete och övningsfältet 2023 med prisindex kom-
munal verksamhet (PKV) som är 5,8%.   

 
Bakgrund  

Räddningstjänsten utför arbeten som benämns teknisk service. Det är sådana arbeten där räddnings-
tjänstens speciella kompetens eller utrustning lämpar sig för aktuell uppgift. Taxan har historiskt 
uppräknats med motsvarande prisindex för kommunal verksamhet för kommande år.  

För övningsfältet i Hasslum redovisas särskild prislista. 
 

Underlag 

 Servicetaxa 2023 

 Övningsfältet Hasslum prislista 2023 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 122  Tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter 2023 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att  med ersättande av tidigare beslut fr.o.m. 2023-01-01 utse följandemedarbetare till tillsyns-
förrättare inom Räddningstjänsten Skaraborg: 

- avdelningschef Daniele Coen 

- enhetschef Erik Lyckebäck 

- brandingenjör Rasmus Frid 

- brandingenjör Malin Björkqvist 

- brandinspektör Karin Sundström 

- brandinspektör Hannes Lidbeck 

- brandinspektör Therese Molin 

- brandinspektör Håkan Svensson 

- brandinspektör Magnus Areflykt 

att  med ersättande av tidigare beslut fr.o.m. 2023-01-01 utse följande medarbetare till brand-
skyddskontrollanter inom Räddningstjänsten Skaraborg: 

- brandinspektör Andreas Jåtby 

- brandinspektör Tony Eriksson 

- brandinspektör Sebastian Adlivankin 

att  med ersättande av tidigare beslut fr.o.m.  2023-01-01 och tillsvidare utse följande medarbe-
tare hos avtalade entreprenörer till brandskyddskontrollanter inom Räddningstjänsten Ska-
raborg i respektive distrikt: 

Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 

- skorstensfejartekniker Johan Pontén 

- skorstensfejartekniker John Finnig 

- skorstensfejaringenjör Håkan Källqvist 

- skorstensfejartekniker Emil Ljusarve 

- skorstensfejaringenjör Morgan Granat 

- skorstensfejartekniker Henrik Frandsen 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Skövde kommun 

- skorstensfejartekniker Emil Nilsson 

- skorstensfejartekniker Rickard Sjöblom Nilsson 

- skorstensfejartekniker Nikolas Bergqvist 

- skorstensfejartekniker Martin Berggren 

- skorstensfejaringenjör Simon Eriksson 

- skorstensfejaringenjör Bengt Ryberg 

Med förordnandet följer rätt att besluta å Direktionens vägnar enligt fastställd delegationsordning. 

 
Bakgrund 

I lag och förordning om skydd mot olyckor ställs krav på kompetens och behörighet för tillsynsför-
rättare och brandskyddskontrollanter. Kommunalförbundet beslutar själv om kompetensen för till-
synsförrättare medan förordningen ställer krav på lägst skorstensfejarteknikerexamen som behörig-
het för brandskyddskontrollanter. Förordnade bör göras en gång per år. 

 
Beslut delges  

 Utsedda tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 123 Fullmakter och attestanter vid ekonomiavdelningen för 
Skövde kommun 2023 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 
2023 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, 
företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna 
områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsor-
der:  

att  rätt att för Räddningstjänsten Skaraborgs räkning utföra utbetalningar och omdispone-
ringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet. 

att bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, 
avdelningschef Annelie Nyman, redovisningschef Andreas Åkegård, finanscontroller Bas 
Thijssen, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, 
Jenny Larsson, Maria Sjöqvist, Johanna Molin, Marie Larsson, Josefin Hansson, Sandra 
Svarén, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Linda 
Skoglund, Rebecca Andersson och Susanne Beijbom att två i förening ha rätt att för 
Räddningstjänsten Skaraborgs räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av 
pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet samt beslutsattestera bokfö-
ringsorder. För utbetalning rörande skattedeklarationer och inkomstdeklarationer se ne-
dan. 

att rätt att företräda Räddningstjänsten Skaraborg vad gäller skattedeklarationer och inkomst-
deklaration. Bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichefen Maria Va-
ziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, redovisningschef Andreas Åkegård, 
handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Jenny Lar-
sson, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist 
och Rebecca Andersson samt handläggarna på löneavdelningen Emma Melin, Jennie 
Kroon Isaksson och Johan Hult att företräda Räddningstjänsten Skaraborg avseende 
skattedeklarationer och inkomstdeklaration samt beslutsattestera bokföringsorder och ut-
betalning inom området. 

att rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar. Av Skövde kommunan-
ställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, avdelningschef Annelie Nyman, jurister 
Emma Danielsson, Magnus Nilsson eller Pär Gunnarsson; får envar tillsammans med nå-
gon av handläggarna vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning Marie Larsson, 
Johanna Molin och Linda Skoglund för Räddningstjänsten östra Skaraborg räkning an-
söka om betalningsförelägganden och utmätningar. 

att utse följande beslutsattestanter vid Skövde kommunanställda Marie Larsson, Johanna 
Molin, Josefin Hansson Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny Lars-
son, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist, Linda Skog-
lund, Susanne Beijbom och Andreas Åkegård tilldelas rätten att beslutsattestera bokfö-
ringsorder inom de områden som inte reglerats särskilt ovan.    

att vid Skövde kommunanställda Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny 
Larsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Linda Skoglund, Maria 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Sjöqvist, Marie Larsson, Johanna Molin, Andreas Åkegård, Emma Melin, Jennie Kron 
Isaksson, Johan Hult, Bas Thijssen, Sami Korpi, Stefan Åkermark, Viktoria Rosendahl 
och Niklas Lundin  som behöver tillgång till Räddningstjänsten Skaraborgs uppgifter i 
ekonomisystem för att utföra arbetsuppgifter enligt tjänsteavtalet, tilldelas rätten till detta. 

att delegera till förbundsdirektören rätten att under perioden 2023-01-01—2023-12-31 ut-
färda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar 
i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och 
beslutsattestera bokföringsorder.  

Bakgrund  

Räddningstjänsten har genom avtal uppdragit åt avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning 
hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. För att underlätta hante-
ringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas fullmakter och beslutsattestanter enligt ovan 
vid avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning. 

 
 
Beslut delges 

 Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 124 Attestanter vid löneavdelningen hos Skövde kommun 
2023 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att tillsvidare under år 2023 utse Peter Wiman/Anna Gullberg/Sofia Myhrman/ 
Daniel Strandberg som beslutsattestant med Kristian Ljungling, Emil Koivisto, Ulrika 
Sjöholm Johansson, Emma Melin, Jennie Kron Isaksson och Johan Hult som attestant för 
centralt uträknade löner, samt verkställa löneavdrag för arbetstagare avseende skatter 
m.m. två i förening. 

Bakgrund  

Räddningstjänsten Skaraborg har genom avtal uppdragit åt Löneenheten hos Skövde kommun att 
fullgöra uppgifter inom löneadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgif-
ter behöver det finnas beslutsattestanter enligt ovan vid Löneenheten. 

 

Beslut delges 

 Löneenheten Skövde kommun 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 125 Reviderad delegationsordning Räddningstjänsten Ska-
raborg 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att  fastställa reviderad delegationsordning att gälla för Räddningstjänsten Skaraborg från 
och med 2023-01-01. 

Bakgrund  

Från och med 2023-01-01 har förbundet utökats med fyra nya medlemskommuner, en ny förbunds-
ordning med reglemente har antagits och förvaltningsorganisationen har arbetats om. Som en natur-
lig följd har även delegationsordningen reviderats för att möta de förändringar utökningen av för-
bundet innebär.  

Delegerade belopp har också justerats för att möta de prisökningar som skett sedan befintliga be-
lopp fastställdes.  

 
Underlag 

 Gällande delegationsordning 

 Förslag till reviderad delegationsordning 

  



  Sida 19 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
 

 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 126 Rekryteringsprocess funktionerna Räddningschef och 
Stf. Räddningschef 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att uppdra till förbundsdirektören att i samverkan med presidiet och HR-partner genomföra 
rekryteringsprocess av funktionerna Räddningschef och Stf. Räddningschef. 

Bakgrund  

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor beskriver i kap 3, §16 att det i en kom-mun ska det finnas 
en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Vid årsskiftet utökas förbundet med fyra medlemskommuner och antar namnet Räddningstjänsten 
Skaraborg (RS). Förbundet har sedan 2013 upprätthållit funktionen räddningschef genom tillför-
ordnande. 

För att skapa fortsatt robusthet och långsiktighet i det utökade förbundets arbete framåt föreslås di-
rektionen därför rekrytera till funktionen räddningschef samt även Stf. räddningschef. räddnings-
chef ska genomföras genom extern utlysning av funktionen, medan funktionen Stf. räddningschef 
kan utlysas internt i organisationen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 127 Anmälan om förordnande av räddningsledare 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att notera informationen.  

Bakgrund  

Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är räddningschefen räddningsledare. Enligt samma 
lag 3 kap 16§ får räddningschefen uppdra åt annan behörig att vara räddningsledare. Till följande 
funktioner, samt dess ersättare, delegeras mandatet att vara räddningsledare: 

 Vakthavande räddningschef 

 Vakthavande befäl 

 Regional insatsledare 

 Insatsledare 

 Styrkeledare heltid 

 Styrkeledare i beredskap (deltid) 

Utöver egen personal delegeras via särskilt avtal rätten att vara räddningsledare inom ledningssy-
stemet räddningstjänsten Skaraborg till de befäl som ingår i samarbetande, redundanta ledningssy-
stem. Dessa är för tillfället ledningssystemen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Fyrbodal samt 
Sjuhärad. 

 
Underlag 

 Lista delegerade räddningsledare 2023 
 

Beslut delges  

 Förordnande räddningsledare   
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 128  Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Beslut 

Direktionen beslutar   

att   lägga redogörelsen till handlingarna.  

Bakgrund  

Redovisning av IA-anmälningar (Riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetssjukdom).  

 
Underlag 
 

 IA- anmälan 2022–15, 2022-11-12 
 IA-anmälan 2022–16, 2022-10-28 
 IA-anmälan 2022–17, 2022-11-11 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 129 Anmälningsärenden 

Beslut 
 
Direktionen beslutar  

att  notera informationen. 

 

Bakgrund 

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

Kommunfullmäktige i Tibro kommun, Mariestad kommun och Gullspångs kommun har fattat be-
slut om att godkänna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg, samt anta ny förbundsordning och nytt reglemente. 

Kommunfullmäktige i Essunga kommun och Grästorps kommun, Lidköpings kommun och Vara 
kommun har fattat beslut om att godkänna förbundsordningen och reglemente för Räddningstjäns-
ten Skaraborg. 

Utlåningsramar 2023 

Kommunfullmäktige i Skövde kommun har beslutat att fastställa utlåningsramar för år 2023 till 
sina kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser. Räddningstjänsten Skaraborg beviljas få 
en utökad låneram på ett belopp på 20 miljoner kronor från och med 2023-01-01. 

Delårsrapport Räddningstjänsten för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat att notera informationen gällande Delårs-
rapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022. 

Ledamot och ersättare mandatperiod 2023–2026 
 
Hittills inkomna protokollsutdrag på ledamot och ersättare till Räddningstjänsten Skaraborg från 
medlemskommunerna är: 

Hjo kommun 

Ledamot Linnea Hultmark (C) 
Ersättare Pierre Robert Rydén (S) 

Töreboda kommun 

Ledamot Linn Brandström (M) 
Ersättare Karin Arvidsson (S) 

Gullspångs kommun 

Ledamot Björn Thodenius (M) 
Ersättare Jan Hassel (S) 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Mariestads kommun 

Ledamot Anders Bredelius (M) 
Ersättare Nils Farken (S) 

Tibro kommun 

Ledamot Jan Hanna (S) 
Ersättare Mikael Faleke (M) 

Grästorps kommun 

Ledamot Henrik Svensson (M)  
Ersättare Petter Johansson (S) 

Vara kommun 

Ledamot Lars Gezelius (M) 
Ersättare Åsa Olsson (S) 

Essunga kommun 

Ledamot Daniel Andersson (M) 
Ersättare Peter Andreasson (S) 

Revisorer mandatperiod 2023–2026 

Hittills inkomna protokollsutdrag på revisor till Räddningstjänsten Skaraborg mandatperiod 2023–
2026 är: 
 
Tibro kommun 
 
Ordförande Ronny Wennerström (M) 

 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

Kommunfullmäktige i Grästorps kommun, Tibro kommun, Karlsborgs kommun har beslutat att 
anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för myn-
dighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg.  

Samt att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av 
timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

Kommunfullmäktige i Grästorps kommun, Mariestads kommun, Tibro kommun och Karlsborgs 
kommun har beslutat att anta frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Räddnings-
tjänsten Skaraborg, att gälla från och med 2023-01-01. 

Underlag 

 Tibro kommun, 2022-10-31 KF § 128–129 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

 Mariestads kommun, 2022-10-31 KF § 89 

 Gullspångs kommun, 2022-10-31 KF § 142 

 Essunga kommun, 2022-10-31 KF § 56 

 Grästorps kommun, 2022-10-31 KF § 67 

 Skövde kommun, 2022-10-31 KF § 139 

 Mariestads kommun, 2022-11-28 KF § 157 

 Hjo kommun, 2022-11-27 KF § 31 

 Töreboda kommun, 2022-10-31 KF § 136 

 Gullspångs kommun, 2022-11-24 KF § 189 

 Mariestads kommun, 2022-11-28 KF § 97 

 Tibro kommun, 2022-11-28 KF § 177 

 Grästorps kommun, 2022-11-28 KF § 91 

 Grästorps kommun, 2022-11-28 KF § 92 

 Grästorps kommun, 2022-11-28 KF § 109 

 Tibro kommun, 2022-11-28 KF § 178 

 Mariestads kommun, 2022-11-28 KF § 123 

 Vara kommun, 2022-11-28 KF § 103 

 Lidköpings kommun, 2022-11-28 KF § 147 

 Vara kommun, 2022-11-28 KF § 84 

 Tibro kommun, 2022-11-28 KF § 157 

 Karlsborgs kommun, 2022-11-28 § 137 

 Tibro kommun, 2022-11-28 KF § 156 

 Karlsborgs kommun, 2022-11-28 KF § 136 

 Essunga kommun, 2022-11-28 KF § 85 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 130  Informationsärenden 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

Introduktionsdag 

En introduktionsdag för Räddningstjänsten Skaraborgs Direktion kommer genomföras den 2023-
01-26. Övergripande programpunkter är:  

 Kommunalförbund 

 Direktionens arbete 

 Räddningschefen 

 Räddningstjänsten Skaraborg 

 Detaljprogram för dagen kommer att skickas ut inför dagen. 
 

Presidiet sammansättning 2023 

För verksamhetsåret för 2023 kommer följande ledamöter utgöra Direktionens presidie: 

Ordförande, Johan Ask (S), Skövde kommun 

1:e vice ordförande, namn efternamn, Lidköpings kommun 

2:e vice ordförande, Lars Gezelius (M), Vara kommun 

3:e vice ordförande, Jan Hanna (S), Tibro kommun 

 
Ny avtalspension för brandmän i utryckningsstyrka 
 
SKR och Sobona har kommit överens med Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen om änd-
ringar och tillägg i särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten (SAP-R). Över-
enskommelsen innebär att den särskilda avtalspension som gällt för arbetstagare i utrycknings-
styrka i räddningstjänsten avvecklas på sikt. Innehållet i överenskommelsen syftar till att stärka för-
utsättningarna för förlängt arbetsliv. Medarbetare i utryckningsstyrka i räddningstjänsten får efter 1 
januari 2023 ett tillägg på 2 000 kronor per månad som extra avsättning till tjänstepension. Medar-
betaren kan i stället välja att ta ut tillägget som ett lönetillägg. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Avtal förvaltning pensionskapital 
 
Skövde kommun (Koncernstaben) har tagit fram ett förslag till avtal för att fortsatt samverka med 
Skövde kommun gällande förbundets medelsförvaltning. Ersättningen som föreslås i avtalet base-
ras på självkostnadspris beräknat på en uppskattad nedlagd arbetstid på i genomsnitt 2 timmar per 
vecka till ett timpris på 600 kronor. Vilket innebär en månadskostnad på 5 200 kronor per månad. 

 

Utöver detta tillkommer avgiften för rapporteringssystemet, där Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
ska bära 12% av den externa kostnaden Skövde kommun har för detta system. vilket innebär en 
kostnad omkring 2 000 kronor per månad. Sammantaget innebär detta en utökad kostnad med 
86 400 kr (plus årlig uppräkning).  

Nya upphandlade avtal 
 
Nytt ramavtal gällande företagshälsovård genomförd med stöd av upphandlingsavdelningen 
Skövde kommun. Efter utvärdering valdes Skaraborgshälsan som ny leverantör till Räddningstjäns-
ten Skaraborg från och med 2023-01-01.  

Nytt ramavtal gällande skydds- och terminalglasögon är också upphandlat. Förbundet byter även 
där leverantör till Synoptik AB från och med 2022-12-01.  

Nytt avtal gällande reservdelar till fordon har tecknats med MECA, vilka även varit tidigare leve-
rantör under flera år.  

Pågående upphandling båt 
 
Förbundet genomför upphandling av ny båt med utrustning för att huvudsakligen stationeras i Ma-
riestad och ersätta nuvarande båten Frida. Efter tilldelningsbeslut beräknas ny båt kunna tas i ope-
rativ drift våren 2024.  

Lägesbild förbundsbildning RS 
 
Implementeringsprojektet för att bilda Räddningstjänsten Skaraborg till årsskiftet löper i huvudsak 
på enligt plan. Inrangeringsförhandlingar gällande RIB-anställda och värnpersonal är avslutade, där 
samtliga ersättningar genom lokala kollektivavtal eller ensidiga arbetsgivarbeslut kopplade till er-
sättningar följer med berörd personal vid verksamhetsövergången.  

Flera verksamhetssystem har varit helt nödvändiga att bygga ihop i olika sekvenser. Detta har med-
fört både engångskostnader och ökade fasta licenskostnader som måste finansieras av det nya för-
bundet från och med 2023 och framåt.  

Delprojekt ekonomi har upplevt stora utmaningar med att skapa samsyn i underlaget för att arbeta 
fram budget för RS 2023.  

Utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor 2023 
20 december bjuds mottagare av Svenska Brandskyddsföreningens förtjänsttecken och minnesgåva 
för 25 års anställning in till Restaurang Berget, Alphyddevägen 1, Skövde. Utdelningen av för-
tjänsttecken och minnesgåvor följs av gemensam lunch tillsammans med direktionens presidie och 
förbundsledningen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Personalutvecklingsdag och julsamlingar 
Förbundet genomför under november och december personalbefrämjande aktiviteter för medarbe-
tare i hel- och deltidsorganisation, värnpersonal samt pensionärsföreningar.  

För heltidspersonal anordnas personalutvecklingsdagar på tema: Våga tänka nytt - Mål, 
motivation, teamwork och drivkraft! Föreläsare är Aron Andersson som är professionell 
äventyrare har antagit utmaningar som de flesta inte ens skulle drömma om. Som första 
person i rullstol har Aron bestigit både Kebnekaise och Kilimanjaro, skidat 300 kilometer 
över Antarktis till Sydpolen, mm. Samtliga äventyr som krävt en exceptionell styrka, både 
fysiskt och mentalt. Aron berättar om sin gripande 
historia, inspirerar oss att vända motgångar till framgångar och visar vikten av en stark la-
ganda och en positiv mental inställning. 
 
För deltidspersonal sker julsamlingar vid fyra tillfällen där flera deltidsstationer tillsam-
mans med räddningsvärnspersonal träffas samtidigt. Två av tillfällena genomförs vid Norr-
kvarns restaurang och två tillfällen vid Inredia i Tibro.  
 
16 december bjuds alla pensionärsföreningar in till julkaffe m.m. i Hasslum där förbunds-
ledningen reflekterar över året som gått och framtiden.  
 
Förnyad undersökning vagnhallsgolvet Skövde brandstation 
 
COWI AB har på uppdrag av Skövde kommun genomfört en förnyad undersökning av 
vagnhallsgolvet på brandstationen i Skövde och kommit fram till ett utlåtande enligt nedan:  
Förslag till åtgärder inom 10 år 

Inga konkreta åtgärder behöver vidtas förutom det underhåll som redan utförs. 

Regelbundna kontrollmätningar av bjälklagets höjd kan upphöra då inga mätresultat kan påvisa 
permanent nedböjning av bjälklaget. Då källaren till stor del används till gym kan fuktigheten på 
sikt påverka betongen då den är karrbonatiserad. Skador i form av armeringskorrosion och 
betongspjälkning till följd kan uppstå över tid. Hastigheten för denna process kan öka om utrym-
menas funktion ändras som i detta fall. Vi föreslår en ny inspektion om 10 år under förutsättningar 
att belastningar från fordonsparken inte ökar över tid. 

Underlag 

 Rapport A104546-04-02-05-RAP002_Vagnhallsgolvet Skövde 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 131   Inriktning fortsatt arbete 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 
 

Bakgrund 

Fortsatt utveckling samarbete ledningssystem 
 
Samarbetet mellan flera ledningssystem inom Västra Götaland har fortsatt att stärkas och utvecklas. 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tillkommit och ingår i den samverkan om samarbete 
och redundans som slutits genom avtal mellan följande räddningstjänster:  

Räddningstjänsten Skaraborg 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Räddningstjänstförbundet Norra Älvsborg 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Räddningstjänsten Orust 
Södra Älvsborgs Räddningstjänst 
 

Översyn Fyspolicyn och arbetsprov 
 
En arbetsgrupp har bildats för att göra översyn av befintlig fyspolicy och arbetsprov. Arbetsgrup-
pen består av avdelningschefer och enhetschefer, med medarbetare som omfattas av kraven i AFS 
207:7 Rök- och kemdykning, samt huvudskyddsombud och testledare, en från varje heltidsstation 
och en från RiB-organisationen. 

Syftet med översynen är att säkerställa att förbundets krav gällande prov av fysisk arbetsförmåga 
följer styrande lagstiftning och regelverk och säkerställer att medarbetare kan sysselsättas i rök- 
och kemdykning på ett säkert sätt. Målet med översynen är att ta fram en ny riktlinje gällande fy-
sisk arbetsförmåga från och med 2023-01-01. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 132   Övriga frågor 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 133   Avslutning 

 

Ordförande säger stort tack till hela Direktionen och medarbetarna och önskar alla en riktig 
God Jul och Gott Nytt År! 
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