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D § 1  Val av justerare 
 

Beslut 
 
Jan Hanna utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll. 
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D § 2  Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
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D § 3  Placeringspolicy 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna och samtidigt fastställa upprättat förslag av reviderad placeringspolicy  
 för Räddningstjänstens Skaraborgs värdepapper.  
 
Bakgrund 

I samband med fördjupad redovisning av förbundets värdepapper vid direktionens sammanträde 
27 oktober 2022 fattades beslut att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med 
ekonomifunktionen vid Skövde kommun arbeta fram ett förslag på reviderad placeringspolicy och 
bereda detta för RS utökade direktion under Q1 2023.  

I placeringspolicy fastställs riktlinjer och limiter inom vilken förvaltningen av det placerade kapital 
måste ske. Policy anger också roller och ansvar inom område samt hur rapportering till 
förbundsdirektionen ska ske. 

Räddningstjänsten Skaraborgs förvaltningsmål för pensionsmedlen skall uppnås med följande 
principiella riktlinjer för förvaltningen: 

Diversifiering 

Tillgångsförvaltningen skall utformas för att säkerställa en bra diversifiering inom och mellan de 
tillgångar som ingår i portföljen, i syfte att uppnå en effektiv riskspridning.  

Långsiktighet 

I en väldiversifierad portfölj är volatiliteten främst relaterad till att tillgångarna på de marknader 
som förbundet investerar i fluktuerar i värde. Eftersom pensionsmedelskapital inte ska användas i 
ett kortfristigt perspektiv är kortfristiga svängningar i portföljvärdet mindre relevant.  

Ansvar 

Förbundet ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär 
att både investeringsstrategier så val som placeringar ska utformas och bedömas efter en analys av 
såväl hållbarhet och etik som de finansiella aspekterna. Förbundets ambition är att integrera 
styrning av kapitalförvaltningen som ger positivt bidrag till miljö, verkar för mänskliga rättigheter 
och god bolagsstyrning. 

Underlag 

 Protokollsutdrag 221027_D § 100 

 Förslag reviderad placeringspolicy 
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 Protokollsutdrag P § 3  
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D § 4  Räddsam VG 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att  notera informationen. 
 

Bakgrund 
 
Räddsam VG står för Räddningstjänster i samverkan i Västra Götaland. Det är ett forum som består 
av samtliga räddningstjänster som representerar alla 49 kommuner i hela Västra Götaland plus 
Kungsbacka. Några av de gemensamma frågor som Räddsam VG arbetar med är ledning, insats, 
förebyggande brandskyddsarbete, utbildning, teknik och HR. För ledning och styrning av 
samarbetet finns en styrgrupp där Räddningstjänsten Skaraborg med flera är representerade. En 
gemensamt finansierad verksamhetsstrateg, Anna Sahlberg, som på uppdrag av styrgruppen leder 
och samordnar arbete och aktiviteter som genomförs inom olika områden. 
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D § 5  Personalredovisning helår 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
 
HR-partner redovisar personalnyckel på helår för sjukfrånvaro, extern personalomsättning, 
årsarbeten med övertid/mertid samt månadsanställda enligt tidigare fattat beslut.  

Beskrivning personalnyckeltalen:  

Total sjukfrånvaro i % - Visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron i förhållande till den totalt 
arbetade tiden i procent under aktuell period. Avser samtliga anställda såväl månads- som 
timavlönade på alla avtal.  

Extern personalomsättning – Visar utvecklingen av antalet avgångar per månad två år tillbaka i 
tiden. Endast tillsvidareanställda heltid. 

Årsarbeten med övertid/mertid – Visar utvecklingen av övertid per månad två år tillbaka i tiden 

Antal månadsanställda – Visar utvecklingen av antalet månadsanställda per månad två år tillbaka i 
tiden. 

 
Underlag 

 Uppföljning personalnyckeltal  

 Protokollsutdrag P § 4 
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D § 6  Budget 2024, plan 2025–2026  

 
Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till RS budget 2024, plan 2025–2026 med finansiellt 
 mål 2024 och uppdra förbundsdirektören att hemställa till medlemskommunerna att 
 besluta enligt förslaget, samt 
 
att hemställa till medlemskommunerna att få kompensation för ökade pensionskostnader 

som överstiger det som är budgeterat. 
 

Bakgrund 
 
Förbundet har utökats med fyra nya medlemskommuner, vilka tidigare utgjorde 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Tidsmässiga förutsättningar att först utreda 
förutsättningarna att ansöka om medlemskap som beslutsunderlag för att sedan, efter 
godkännande av ansökningarna, bilda det utökade förbundet till 2023-01-01 har varit tighta.  
 
Utredningen fastställde att det fanns flera oklara ekonomiska förutsättningar, vilket skulle 
medföra att 2023 behöver betraktas som ett projektår där utfallet får påvisa förutsättningar som 
ligger till grund för de efterföljande åren. Det är ett förhållande som tydligt påverkar 
budgetberedningsprocessen för 2024 med plan 2025–2026.  
 
Budgetberedningsutskottet har utifrån ovan beskrivna förutsättningar också arbetat efter ny 
fastställd modell och tidplan för budgetarbetet. Två sammanträden har genomförts, 12 januari 
och 16 februari, där ekonomifunktionen från medlemskommunerna närvarade vid sammanträdet 
i februari.  
 
Räddningstjänstförbundet Skaraborgs nödvändiga behov av utveckling framåt är listade i nedan 
tre kategorier som också ger en tydlig prioriteringsordning i relation till varandra.  

 
Den enskilt största utmaningen för räddningstjänsten bedöms vara att uppfylla de krav som lag och 
föreskrifter ställer på kommunal tillsynsverksamhet. Detta område behöver därför särskilt fokus 
och flera parallella åtgärder är nödvändiga på såväl kort, medellång som lång sikt. 
Förbundsledningen bedömer att en utökad resurs för att hantera det tillsynsuppdrag som behöver 
genomföras varje år enligt gällande föreskrifter måste prioriteras redan under innevarande år, men 
också flera år framåt.  
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Tillsynsverksamheten behöver förstärkas med 8 heltidstjänster totalt. Förbundet bedöms därför 
behöva nyrekrytera två heltidstjänster år 2024 och två heltidstjänster år 2025.  Dessa 
nyrekryteringar bedöms efter ca ett år börja generera intäkter till verksamheten som bör möjliggöra 
nyrekrytering av två medarbetare år 2026 och två medarbetare år 2027 utan tillskott av ekonomiska 
medel från medlemskommunerna.   
 
Finansiella mål 2024 
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Förbundets finansiella mål bygger på tre aspekter som är viktiga för att 
kunna bedöma om förbundet har god ekonomisk hushållning. 
 

1. Resultat 

Resultat handlar om vilken balans förbundet haft över sina intäkter och kostnader under året och 
över tiden. Årets resultat ska vara positivt för att skapa en budgetmarginal. Det positiva resultatet 
ska uppgå till minst 500 tkr.  
 

2. Soliditet  

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det 
totala kapitalet. Det kan också beskrivas med hur stor andel av förbundets tillgångar som inte 
motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som förbundets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten 
ska inte understiga 30 %.  
 

3. Betalningsberedskap 

Förbundet ska ha tillgängliga likvida medel, dvs. tillgångar i kassa och bank och som motsvarar en 
god betalningsberedskap. Betalningsberedskapen bör därför inte understiga 7 000 tkr under året 
för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor. 
 
Förslag budgetuppräkning för aktuell budgetplaneringsperiod 

Budgetberedningsutskottet har kommit fram att det bör möjliggöras en förstärkning av RS 
tillsynsverksamhet enligt ovan förslag och därmed räkna upp RS budget aktuell 
budgetplaneringsperiod enligt tabellen nedan.  

  
2023 2024 2025 2026 

Ingående resultat 
 

600 500 500 

Kommunbidrag 
 

+5 000 +5 150 +5 300 

Extra kommunbidrag 
 

+1 100 +1 700 + 2 150 

Personal 
 

-3 900 -4 000 -4 100 

Intäktsökningar 
 

-200 +150 +150 
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Kostnadsökningar 

 
-400 +400 -100 

Budgetprioriteringar 
 

-1 700 -3 400 - 3 400 

Resultat 600 500 500 500 

 
(tkr) 2023 2024 2025 2026 

Ursprungligt kommunbidrag 167 033 172 044 177 205 182 522 

Nytt kommunbidrag  
 

173 133 178 894 184 655 

Total uppräkning i % 
 

3,65% 3,33% 3,22% 

 
Förändrade pensionskostnader 

Ett nytt pensionsavtal slöts i december 2021 och ökar hur stor del av lönen som sätts av i pension. 
Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas därför öka för kommuner och 
regioner. Det är den mycket kraftiga ökningen av inflationen och därmed PBB, som används vid 
värdesäkring av sektorns pensioner, som är orsak. Prisbasbeloppet som är fastställt kommer år 
2023 att öka med hela 8,7 procent. Även prognosen för prisbasbeloppet år 2024 är uppreviderad, 
vilket leder till att kostnaderna beräknas fortsätta att öka även 2024.  

För att förbundet överhuvudtaget ska klara av att möta den kostnadsökning som sker föreslås att 
förbundet får kompensation från medlemskommunerna med den ökning av pensionskostnader 
som överstiger det som är budgeterat. Ersättningen ges som ett särskilt medlemsbidrag som bygger 
på förbundets årliga pensionsberäkningar från våra pensionsförvaltare.  Tabell nedan visar beräknat 
prognostiserade pensionskostnader för aktuell budgetplaneringsperiod.  

 
(tkr) 2023 2024 2025 2026 2027 

Prognos KPA (RÖS) 12 631 13 505 7 607 8 028 8 751 

Prognos (RVS) 3 400 3 400 3 400 
  

Budget RÖS 8 000 8 000 8 000 
  

Budget RVS 
     

*Prognos ökade kostnader 8 031 8 905 3 007 
  

*Prognos ökade kostnader är det belopp förbundet beräknats behöva tillföras genom särskilt 
medlemsbidrag utöver det som är budgeterat för pensionskostnader aktuell 
budgetplaneringsperiod.  
 
Underlag 

 Protokollsutdrag P § 6 
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 Förslag budget 2024, plan 2025–2026 

 Protokoll Budgetberedningsutskott januari 2023  

 Protokoll Budgetberedningsutskott februari 2023 

 Rapport_underlag_Budget 2024_plan 2025–2026 
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D § 7  Förbundets långsiktiga prioriteringar  
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att  fastställa upprättade förslag på förbundets långsiktiga prioriteringar.  
 
Bakgrund 
 
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Räddningstjänsten 
Skaraborg som organisation. I syfte att skapa tydlig riktning för organisationen föreslås 
direktionen fatta beslut om långsiktiga inriktningar som blir normerade för beslut och 
prioriteringar. De ska även syfta till att skapa rätt förutsättningar för såväl 
tjänstemannaledningens som direktionens arbete med att både ge stöd och fatta beslut i de 
frågor och områden som krävs för att styra den långsiktiga utvecklingen av förbundet. 
 

Långsiktiga prioriteringar för Räddningstjänsten Skaraborg föreslås vara:  
 

1. Räddningstjänsten Skaraborg ska följa samhällsutvecklingen, vara modern och effektiv för 
att bibehålla ett högt förtroende hos allmänheten. 

2. Räddningstjänsten Skaraborg ska arbeta med framtagna mål och aktiviteter enligt aktuell 
verksamhetsplan, med särskilt fokus på de områden Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap pekar ut. 

3. Ambitionsnivå gällande verksamhetsmål och budget ska korrelera med varandra så att rätt 
förutsättningar för budget i balans föreligger. 

4. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla utbildnings- och övningsverksamheten 
med koncentration till övningsfältet Hasslum, där andra krisberedskapsaktörer enskilt eller 
i samverkan också ska beredas möjlighet att hyra in sig.  

5. Fortsätta att utveckla Trygghetscentralen med tydligt fokus på kunderna/brukarna genom 
att leverera hög kvalitét och optimal service som bidrar till både den enskildes faktiska och 
upplevda trygghet.  

6. Direktionen stödjer Räddningstjänsten Skaraborgs delaktighet och samverkan inom 
Räddsam VG. 

7. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla samverkan med medlemskommunerna 
samt alla övriga aktuella parter för att ge medlemskommunernas invånare och alla som 
vistas där ett så gott skydd mot olyckor som möjligt.  

Underlag 

 Protokollsutdrag P § 6 
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D § 8  Helårsrapport RÖS 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att  godkänna helårsrapport med bokslut 2022, samt 
 
att 2021 års underskott gällande balanskravsresultat, - 625 tkr, anses återställt. 
 
Bakgrund 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har bedrivit linjeverksamhet och parallellt genomfört och utrett 
förutsättningar för större förändringar. Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg har under 
året implementerat genom lag och föreskrifter kravställda förändringar gällande ledning av 
kommunal räddningstjänst. Förbundet har också slutfört två större förändringar gällande finansiella 
principer. Förändrad fördelningsprincip för kostnader samt att förbundet ej ska äga och förvalta 
fastigheter.  
 
Under våren slutredovisades en rapport som redovisade förutsättningarna för att utöka förbundet 
med fyra nya medlemskommuner; Lidköping, Essunga, Vara och Grästorp. Samtliga fyra kommuner 
beslutade att ansöka om medlemskap, vilka sedan under tidig höst antogs av de sju befintliga 
medlemskommunerna. Därefter startade ett intensivt arbete för att möjliggöra en starta av det 
utökade förbundet 2023-01-01. Arbetet med att utöka förbundet har medfört medvetna 
prioriteringar som påverkat möjligheten att nå förbundets målsättningar fullt ut.  
 
Bedömningen är trots detta att förbundet utifrån de förutsättningar som varit har uppnått mer än 
vad som kan förväntas som helhet. Det försämrade geopolitiska läget har medfört att processen att 
återta den nationella Totalförsvarsförmågan påskyndas, vilket även påverkat och under närmsta 
åren fortsätter påverka vårt arbete med att återta vår förmåga att utföra räddningstjänst under 
höjd beredskap med tillkommande uppgifter.   

Helår Helår Budget Helår 
tkr 221231 211231 221231 201231 

Nettoomsättning 128 075 118 723 121 675 112 152 
Balansomslutning 99 820 131 310 

 
118 096 

Årets resultat efter finansiella 
poster 

692 4 625 268 4 931 

Eget kapital 40 654 39 962 40 230 35 337 
Summa skulder och avsättningar 59 166 91 348 

 
82 759 

Investeringar 6 404 6 555 17 600 13 969 
Soliditet i procent 41 31 41 30 

Antal anställda 345 346 
 

347 
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Årets resultat visar ett positivt utfall, men präglas av en kraftig nedgång av förbundets värdepapper. 
Målsättning att återställa föregående års negativa resultat om -625tkr uppnås.  
 
Underlag 

 Protokollsutdrag P § 7 

 RÖS Helårsrapport_MASTER_Slutlig 230213 
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D § 9  Rekrytering Räddningschef och stf Räddningschef 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Bakgrund 
 
Direktionen har uppdragit åt presidiet att tillsammans med förbundsdirektör och HR-partner, 
genomföra en rekryteringsprocess av funktionerna räddningschef samt Stf. räddningschef för det 
utökade förbundet.  

Räddningschefsfunktionen utannonseras genom extern utlysning och Stf. 
räddningschefsfunktionen kommer endast utlysas internt inom Räddningstjänsten Skaraborg.  

Urvalsprocessen är samverkad med samtliga ATO:  

 Framtagande av annonser med kompetensprofil för båda funktionerna 

 Urvalsprocess med tester (Job Match)   

 Ev. personlig uppgift  

 Kompetensbaserad intervju  

 ATO möjliggörs att träffa slutkandidaterna 

  Referenstagning vid bedömt behov 

  Behovsprövad säkerhetsprövning  

Mellan varje steg kan sållning förekomma.  
 
 
Underlag 

 Protokollsutdrag 2022-12-15 D § 126 rekryteringsprocess funktionerna Räddningschef och 
Stf Räddningschef 

 Protokollsutdrag P § 8 
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D § 10  Fastställande av reviderad riktlinje för räddningstjänst under 
  höjd beredskap  

 
Beslut 
 
Direktionen beslutar  

att fastställa den reviderad riktlinjen för räddningstjänst under höjd beredskap, samt 
 
att uppdra åt räddningschefen att löpande uppdatera riktlinjen. 

 
Bakgrund 
 
Nytt försvarsbeslut, utökat räddningstjänstförbund, pågående krig i Ukraina samt Sveriges ansökan 
om medlemskap i NATO har sammantaget påkallat ett behov av en revidering av riktlinjen för höjd 
beredskap. 

Utöver en beskrivning av genomfört arbete och hur räddningstjänsten avser övergå till förstärkt 
organisation beskrivs fortsatta behov och fortsatt arbete. 

Dokumentationen består utöver riktlinjen en öppen bilaga samt en hotbildsanalys, vilken omfattas 
av sekretess. 

Underlag   

 Riktlinje för Räddningstjänst under höjd beredskap med tillhörande bilagor 
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D § 11  Godkännande av Säkerhetsanalys för    
  kommunalförbundet  Räddningstjänsten Skaraborg  

 
Beslut 
 
Direktionen beslutar  

att godkänna Säkerhetsskyddsanalysen för Räddningstjänsten Skaraborg, samt 

att uppdra åt säkerhetsskyddschefen att löpande uppdatera riktlinjen.  
 

Bakgrund 
 
Säkerhetsskyddsanalysen är upprättad i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  
2 kap 1§. Säkerhetskyddsanalysen omfattas av sekretess. 

Följande delar omfattas av analysen: 

 Verksamhetens skyddsvärden med konsekvensbeskrivning och redovisning av sårbarheter. 

 Valda skyddsåtgärder avseende informationssäkerhet, fysisk säkerhet redovisat per 
berörda utrymmen. 

 Personalsäkerhet redovisande vilka tjänster som är inplacerade i respektive 
säkerhetsskyddsklass. 
 

Underlag 

 Säkerhetsskyddsanalys för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg, 2023-02-07 
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D § 12  Verksamhet- och ekonomiuppföljning 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
 
Redovisning av verksamhetsuppföljning för perioden december 2022-januari 2023. Ekonomisk 
uppföljning ej möjlig att göra med ett tillförlitligt resultat för januari 2023.  
 
Ekonomiuppföljning  
 
Uppföljning av ekonomi januari 2023 ger endast ett högst preliminärt resultat. Flera fakturor har 
felaktigt skickats till Lidköpings kommun, vilket medför att de ej kommit med i januari månads 
resultat. Flera manuella beräkningar och uppskattningar av till exempel avskrivningskostnader som 
följt med Räddningstjänsten Västra Skaraborg sam upplupna lönekostnader med mera har fått 
göras.  
Bedömning är att första ekonomiska uppföljning med tillräcklig tillförlitlighet för Räddningstjänsten 
Skaraborg kan göras först efter Q1:s utgång (Uppföljning t.o.m. mars månad 2023).  
 
Verksamhetsuppföljning 
 
December -22 
 

Händelser totalt: RÖS RVS TOTALT 
 151 62 213 
    
Medlyssning där utryckning inte behövdes 46 17 63 

 
 Forsvik. Villa brann ned till grunden. En person fick allvarliga brännskador vid händelsen. 

Flera stationer involverade i händelsen samt återställande av beredskapen.  
 Mariestad. Lägenhet totalskadades vid brand. Rökdykare tog ut en person i samband med 

släckning av lägenheten.  
 Grästorp. Olycka med tankbil som transporterade metangas. Utdragen insats över tid och 

flera enheter från både RVS och RÖS involverade i händelsen. (Särskild redovisning)  
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Januari -23 
 

Händelser totalt: RS 
 171 
  
Medlyssning där utryckning inte behövdes 74 

 
 Otterbäcken. Brand i lägenhet i radhuslänga med spridning till grannlägenhet och 

intilliggande utrymmen samt radhusets vind. Flera stationer involverade i händelsen.  
 Vara. Brand på altan med uterum. Spridning till villan förhindrades av RiB-styrkan i Vara. 

 
Underlag 

 Verksamhetsuppföljning december 2022 

 Verksamhetsuppföljning januari 2023 
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D § 13  Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 

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

 2023–1, 2023-01-09  Avsaknad av navigationsutrustning i räddningsfordon 
 2023–2, 2023-01-21  Avsaknad utrustning till skarvstegar 
 2023–3, 2023-02-09  Ryggskott i samband med fysisk träning 

 
 
Underlag 
 

 2023-1, 2023-01-09 

 2023-2, 2023-01-21 

 2023-3, 2023-02-09 

 Protokollsutdrag P 9 

  



 

 22 (
28) 

Sammanträdesdatum 2023-03-06 
Protokoll 

 

 
D § 14  Anmälningsärenden 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Hjo kommun, Lidköpings kommun, Mariestads 
kommun, Skövde kommun, Töreboda kommun, Vara kommun har tagit beslut att anta Avgifter 
för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med 2023-01-01. 
 
Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Hjo kommun, Lidköpings kommun, Skövde kommun, 
Töreboda kommun, Vara kommun har tagit beslut att anta Frister för myndighetsutövning inom 
Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med 2023-01-01. 
 
Val av ledamot och ersättare till Räddningstjänsten Skaraborg mandatperioden 2023–2026 
Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun har beslutat att utse Kenneth Svensson (M) som 
ledamot och Gustav Edvinsson (S) som ersättare till Räddningstjänsten Skaraborg 
mandatperioden 2023–2026.  
Kommunfullmäktige i Skövde kommun har beslutat att utse Ulrica Johansson (C) som ersättare till 
Räddningstjänsten Skaraborg mandatperioden 2023–2026. 
 
Val av revisor till Räddningstjänsten Skaraborg mandatperioden 2023–2026 
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har beslutat att utse Bo Kindbom (S) till revisor i 
Räddningstjänsten Skaraborg mandatperioden 2023–2026. 
 
Delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat att godkänna delårsrapporten 2022 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
 
Underlag 

 Gullspångs kommun, 2022-12-12 KF § 217 

 Hjo kommun, 2022-12-21 KF § 57 

 Lidköpings kommun, 2022-12-12 KF § 186 

 Mariestads kommun, 2022-12-12 KF § 138 

 Skövde kommun, 2022-12-12 KF 174 
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 Töreboda kommun, 2022-12-19 KF 175 

 Vara kommun, 2022-12-12 KF 129 

 Gullspångs kommun, 2022-12-12 KF § 218 

 Hjo kommun, 2022-12-21 KF § 56 

 Lidköpings kommun, 2022-12-12 KF § 185 

 Skövde kommun, 2022-12-12 KF 175 

 Töreboda kommun, 2022-12-19 KF 174 

 Vara kommun, 2022-12-12 KF 128 

 Lidköpings kommun, 2022-12-12 KF § 215 

 Töreboda kommun, 2022-12-19 KF § 166 

 Hjo kommun, 2022-12-21 KF § 58 

 Skövde kommun, 2023-01-30 KF § 14/23 

 Protokollsutdrag P § 10 
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D § 15  Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
 
Gemensamma fastighetskostnader 
Räddningstjänsten Skaraborg tillämpar från och med 2023-01-01 den nya fastställda 
förbundsordningen fullt ut, vilket innebär att kostnader för uppenbart gemensamma ytor på 
brandstationer fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel (%).  
Gemensamma ytor har identifierats på brandstationerna i Skövde, Lidköping och Mariestad. 
Särskild information har skickats till samtliga medlemskommuner om detta.  
 
Gösab AB begränsad tillgänglighet 
Enligt tilläggsavtal till avtal om sotning och brandskyddskontroll gällande tillgänglighet för 
entreprenörer har ansvarig för räddningstjänstens myndighetsutövning delegerad rätt från 
Direktionen att fatta beslut om tillfälliga avsteg gällande entreprenörernas tillgänglighet när de 
begär det. Beslutet ska redovisas för Direktionen. 
Gösab AB, entreprenör i Skövde kommun, medges begränsa sin tillgänglighet i växeln till 08.00-
12.00 den 23 och 27–30 december 2022 samt den 2 januari 2023.   
 
Båtinvestering 
Förbundet har efter genomförd upphandling tecknat avtal med Svartskär Marin AB att bygga en 
räddningstjänstbåt som kommer att placeras i Mariestad. Avtalet medger en byggtid om max 2 år, 
men målbilden är att räddningstjänstbåten ska tas i operativ drift sommaren 2024. Investeringen 
uppgår till strax över 2 mkr och omfattar även ett transportsläp till båten.  
 
MSB underkänner Gästrike räddningstjänst tillsynsverksamhet 
Utifrån att MSB granskat Gästrike räddningstjänst årsuppföljning har MSB genomfört ett 
tillsynsbesök 2022-11-02. Med Gästrike räddningstjänst redovisningar och MSB:s tillsynsbesök 
konstaterar MSB att Gästrike räddningstjänst har ett antal brister som måste rättas till, där antalet 
tillsyner är en av bristerna. Gästrike räddningstjänst har fått till 30 april på sig att inkomma med 
utförlig redovisning hur de bl.a. avser att öka sin kapacitet så att erforderligt antal tillsyner kan 
genomföras.  
 
Informationssäkerhetssamordnare 
Skaraborgs kommunalförbund kommer att rekrytera en gemensam 
Informationssäkerhetssamordnare gemensamt finansierad av flera förbund i Skaraborg. Personen 
som rekryteras kommer att vara anställd av Skaraborgs Kommunalförbund men arbeta åt samtliga 
medfinansierande organisationer enligt nedan:  

 Skaraborgs Kommunalförbund 
 Räddningstjänsten Skaraborg 
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 Miljösamverkan östra Skaraborg 
 Samordningsförbundet Skaraborg 
 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
 Avfall & Återvinning Skaraborg 

I rollen som Informationssäkerhetssamordnare ser vi att följande arbetsuppgifter och ansvar ska 
ingå:   

 Utveckla, implementera och upprätthålla ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete i enlighet med gällande lagar och regler för området 

 Genomföra utbildningar och informationsinsatser 
 Omvärldsbevakning inom ansvarsområdena  
 Revidera samt vid behov skapa styrdokument inom området 
 Genomföra konsekvensbedömningar  
 Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av IT-system/tjänster  
 Upprätta säkerhetskyddsavtal när det är aktuellt 

 

Tankbilsolyckan i Grästorps kommun 
En tankbil lastad med metangas välte på riksväg 44 mellan Grästorp och Lidköping under 
mellandagarna 2022. Olyckan inträffade strax efter klockan 13 på onsdagseftermiddagen 28 
december på riksväg 44 vid Särestad. Tankbilen låg delvis i diket och blockerade vägen, i riktning 
mot Grästorp. Bärgningsarbetet försvårades av de risker som bedömdes föreligga, vilket gjorde 
att insatsen fick ett längre tidsförlopp.  
 
Räddsam VG vårkonferens 2023 
Räddsam VG:s vårkonferens har i år temat räddningstjänst och ekonomi – olika perspektiv och 
utmaningar. Inbjudna gästföreläsare är Gunnar Wetterberg som är känd från ”Fråga Lund” och 
”På spåret”, Ann Larsson ekonomichef i SÄRF och Annika Wallenskog chefsekonom på SKR. 
Konferensen genomförs 2023-05-10, kl. 09:30 – 16:10  på ”Salt & Sill” - Klädesholmen i Bohuslän.  
Förbundet har tidigare tillämpat att presidiet ges möjlighet att deltaga tillsammans med delar av 
förbundsledningen.  
 
Underlag 

 Information till medlemskommuner ang. fastighetskostnader inom Räddningstjänsten 
Skaraborgs gemensamma ytor 

 Beslut MSB tillsyn Gästrike tillsynsverksamhet 

 Protokollsutdrag P § 11 

 Inbjudan Räddsam VG vårkonferens 2023 
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D § 16  Inriktning fortsatt arbete 
 

Beslut 
 
Direktionen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
 
Projekt – nytt intranät 
Ett projekt av uppbyggnad av ett intranät har genomförts tillsammans med Skövde kommun. Då 
Skövde kommuns nya intranät är byggt för att kunna inkludera andra organisationer och dela 
information mellan olika intranät, så är det en resurssmart lösning för Räddningstjänsten 
Skaraborg.  
 
Räddningstjänsten Skaraborg är efter årsskiftet ett så pass stort förbund som medför ett stort 
behov av fokus på interkommunikation. Detta för att nå ut till de olika interna målgrupperna och 
skapa en informationsyta som är lätt att nå och förstå. Det nya intranätet lanserades vecka 2. 

 
Underlag 

 Protokollsutdrag P § 12 
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D § 17  Övrigt 
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D § 18  Avslutning 
 

Nästa möte är med Direktionen den 27 april kl 08:30-11:30 på AÅS, Avfall och återvinning 
Skaraborg, Rådmansgatan 26 i Skövde. 
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