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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 
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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 4/2017 

 

2017-05-04 

 

Plats och tid: Räddningsstationen i Valdemarsvik 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Thomas Lidberg (S) 

Bengt Wastesson (KD) tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare: Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

Mira Wedenberg (M) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Lars-Olof Johansson (C) 

  

Anmält förhinder: Yvonne de Martin (M) 

Kenneth Johansson (S) 

 

 

Övriga: Ulf Lago, tf förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 

Ingela Wik Carlsson, personalchef 

Pirjo Jonsson, administratör 
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Personalföreträdare: Deltar under  

John Johansson, brandman 

Mats Fredriksson, yttre befäl 

 

Utses att justera: 

 

 

 

§ 31-43 

 

 

 

Christer Frey 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 31-46 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Christer Frey 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 4/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-05-04 Justeringsdatum: 2017-05-11 

Anslags uppsättande; 2017-05-15 Anslags nedtagande; 2017-06-14 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekrerare 
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§ 31. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 32. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum i Norrköping 

2017-05-11 klockan 11:00.  

 

 

 

 

§ 33. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

tillägg under § 44 stående punkt (Verksamhet): 

  

Rutger Starwing anmäler följande frågor; 

 § 44:1 Inför kommande rekrytering av förbundsdirektör, 

kommer förbundsdirektör och räddningschef vara en och 

samma person?  

 § 44:2 Hur ser förre förbundsdirektörens anställning ut? 

 § 44:3 Har det gjorts lokala avsteg från RIB 2017? 
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 § 44:4 Direktionens ansvar att gå ut med information vid 

förändringar som berör allmänheten, utöver eller innan det 

rapporteras i media? 

 § 44:5 Önskvärt med tätare direktionsmöten när situationen så 

kräver. 
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§ 34. Investering FIP-fordon – beslut 

 Dnr: 2017/2501 053 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

utnyttja investeringsmedel om totalt 500 000 kr inköp av ett 

FIP-fordon (Första InsatsPerson). 

 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago, tf förbundsdirektör informerar om att det till följd av 

förändrade arbetssätt, riskbilder och tillgång till RiB-personal 

på orter med RiB-stationer behöver ett nytt FIP-fordon köpas 

in. 

 Mindre FIP-fordon som enskilda medarbetare kan ha nära sig 

under sin beredskapstid, kan möjliggöra att räddningsinsatser 

kan påbörjas snabbare med den personal som finns tillgänglig 

på en ort. FIP-fordonet ger möjlighet till RiB-personal att åka 

direkt till en olycksplats utan att först åka till brandstationen. 
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 § 35. Investering IC-fordon beslut 

  Dnr: 2017/2503 053 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att utnyttja investeringsmedel om totalt 

1 100 000 kr för inköp av ett IC-fordon (Insatschef). 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör informerar om att det 

nuvarande fordonet som funktion Insatschef nyttjar 

behöver ersättas av ett nytt. Fordonet används också 

som ledningsplats för skadeplatsledningen vid olyckor. 

Det nuvarande fordonet införskaffades 2008.  
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 § 36. Investering hjullastare – beslut 

  Dnr: 2017/2502 053 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att utnyttja investeringsmedel om totalt 

500 000 kr för inköp av en hjullastare. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör informerar om att den 

nuvarande hjullastaren behöver ersättas av ett nytt. 

Fordonet används för interna transporter vid våra 

övningsfält. Den används också för snöröjning 

vintertid. Man planerar att köpa in en bättre 

begagnad hjullastare. 
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 § 37. Rekrytering förbundsdirektör – beslut 

 

Direktionen beslutar: 

1, Påbörja rekrytering av ny förbundsdirektör. 

2, Bilda en rekryteringsgrupp. 

3, Gruppen består av ordförande Mari Hultgren, vice 

ordförande Håkan Liljeblad samt ledamot Mira 

Wedenberg (M). 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Ordförande Mari Hultgren informerar om att 

rekryteringen av ny förbundsdirektör nu ska startas 

och att förslaget är att sätta samman en grupp som 

ska utforma en kravprofil. Gruppen föreslås bestå av 

presidiet samt en eller flera ledamöter ur direktionen. 

När kravprofil är klar övergår arbetet till en 

rekryteringsfirma för vidare arbete. Tidsaspekten är att 

rekryteringen ska vara klar före utgången av 2017. 

Vikten av att det är en välrenommérad konsultfirma 

som får uppdraget påtalas av direktionen. Slutlig 

kandidat kommer att presenteras för beslut av 

direktionen.  

Personalföreträdare Mats Fredriksson meddelar att 

det är önskvärt med information under arbetets gång. 

Han framför vidare vikten av att det i 

rekryteringsgruppen ingår en ledamot från någon av 

deltidskommunerna. 
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Ordförande ställer frågan om två förslag till grupp 

som ska arbeta med kravprofil, 

Förslag 1, gruppen ska bestå av presidiet och en 

ledamot från var och en av medlemskommunerna, 

Förslag 2, gruppen ska bestå av presidiet och en 

ledamot. 

Som förslag på ledamot föreslås Mira Wedenberg (M). 
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 § 38. RiB-läget - information 

   

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen informerar 

om RiB-läget i Valdemarsvik och Åtvidaberg. På 

stationen i Valdemarsvik har samtliga brandmän tagit 

tillbaka sina uppsägningar och ingen förstärkning från 

Linköping och Norrköping är därför aktuell. Läget i 

Åtvidaberg är däremot oförändrat ännu men samtal 

pågår och eventuellt kan en lösning vara i sikte. I 

dagsläget täcker personal upp i Åtvidaberg från 

Linköping och Norrköping. Lösningen är tillfällig och 

det kan bli aktuellt med nyrekryteringar och i 

dagsläget finns ett tiotal intresseanmälningar. 

Mikael Skoog påpekar att inga lokala avtal slutits i 

Valdemarsvik utan parterna har varit tydliga mot 

varandra och gemensamt kommit till consensus. 

Samtal fortsätter att föras med RiB-personal i 

Åtvidaberg. 

Ulf Lago informerar om att Länsstyrelsen, som har ett 

tillsynsansvar, har öppnat ett tillsynsärende i och med 

RiB-situationen enligt lagen om skydd mot olyckor. 

RTÖG ska senast den 22 maj lämna en redovisning till 

Länsstyrelsen.  
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 § 39. Previas arbete – information 

  

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ordförande informerar om att analysen av förbundets 

psykosociala arbetsmiljö som Previa utför pågår i 

Linköping. Previas organisationskonsult Eva Ekman 

utför intervjuer och som grund för dessa ligger den 

enkät som skickats ut till samtliga medarbetare. 

Svarsfrekvensen på enkäten har legat på ca 80 % 

bland heltidsanställda och ca 50 % bland 

deltidsanställda. Personalföreträdarna framför att det 

varit blandade reaktioner från medarbetare efter 

intervjuerna och undrar också när arbetet ska vara 

klart. Ordföranden svarar att en redogörelse är att 

vänta tidigast i augusti eventuellt tidig höst. 
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 § 40. Individanpassat brandskydd – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om och visar en powerpoint om 

uppdraget att arbeta med individanpassat 

brandskydd. Samtliga medlemskommuner har tagit 

beslut om handlingsplanen men det är i dagsläget 

endast tre av fem kommuner som är igång. Christofer 

Strand Sundberg och Ulf Jonsson är pådrivande och 

har kontakt med kommunernas säkerhetsamordnare 

respektive folkhälsosamordnare men det har visat sig 

vara ett arbete som kan ta längre tid än förväntat.  

Ordförande anser att kommunerna ska uppmanas att 

redovisa sitt arbete för att få igång arbetet hos de 

som ännu inte påbörjat det. Ett exempel på 

individanpassat brandskydd kan vara att koppla 

brandvarnare på äldreboenden till 112. 
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 § 41. Regeringens räddningstjänstutredning - information 

   

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar. Utredningen ska bland annat se 

över hur samverkan över regiongränser kan stärkas, 

hur rekrytering kan ske för att få in mer kvinnor och 

öka mångfalden bland personalen, hur hantera stora 

kriser, hur förebygga olyckor på bästa sätt samt se 

över kommunernas styrning och uppföljning samt 

styrdokument. Inte minst efter den stora branden i 

Västmanland 2014 är en översyn viktig för att se över 

samverkan över gränser och mellan olika parter. 

Regeringen har utsett Jan-Åke Björklund att leda 

räddningstjänstutredningen och den beräknas vara 

klar till den 30 juni 2018. 
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§ 42. MSB:s framtidsstudie - information 

  

  

 Direktionen beslutar: 

Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago informerar om Myndighet för samhällsskydd och 

beredskaps framtidsstudie. Studien fokuserar på sex stycken 

påverkansfaktorer vi kan se i framtiden. 

 

 1, klimatförändring, bl a torka, skyfall 

 2, åldrande befolkning, få ska ta hand om fler 

 3, postmoderna värderingar, ej självklart att respektera t ex 

avspärrningar, auktoriteter etc 

 4, urbanisering, skillnaden mellan stad och landsbygd ökar 

 5, digitalisering och ny teknik, det finns både möjlighet och hot 

med ny teknik och vikten av att välja rätt teknik 

 6, konfliktfylld värld, hot om krig, terrorbrott t ex. 

  

 Man påpekar vikten av att vidga perspektivet, att titta på nya 

arbetssätt, nya kompetenser både tekniskt och socialt. 

  

 Länk till studien: 

 https://www.msb.se/Sok/?query=framtidsstudie+%c3%a5r+20

30  

 

 

https://www.msb.se/Sok/?query=framtidsstudie+%c3%a5r+2030
https://www.msb.se/Sok/?query=framtidsstudie+%c3%a5r+2030
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§ 43  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 44 Information om verksamheten 

  

 § 44:1 inför kommande rekrytering av förbundsdirektör, 

kommer förbundsdirektör och räddningschef vara en och 

samma person?  

Ordförande svarar att rekryteringsgruppen kommer att 

diskutera frågan i gruppen. 

 

§ 44:2 Hur ser förre förbundsdirektörens anställning ut? 

Ordförande svarar att förre förbundsdirektören har kvar sin 

anställning i förbundet. 

 

§ 44:3 Har det gjorts lokala så kallade ”hängavtal” på RIB 2017? 

Mikael Skoog svarar att inga lokala avtal gjorts.  

 

 § 44:4 Direktionens ansvar att gå ut med information vid 

förändringar som berör allmänheten, utöver eller innan det 

rapporteras i media? 

 Ordförande svarar att presidiet tar till sig synpunkten. 

  

 § 44:5 Önskvärt med tätare direktionsmöten när situationen så 

kräver. 

 Ordförande hänvisar till regelverket om ledamöters möjlighet 

att begära extrainsatt direktionsmöte. 

  

 § 44:6 Ordförande föreslår ett lunch till lunchmöte för 

direktionen i augusti och att direktionsmötet läggs i samband 

med det. Förslag på datum är 17-18 augusti 2017. 
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§ 45 Delegations- och anmälningsärenden 

 Verkställda delegationer 

  

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för 

 perioden 2017-03-02 — 2017-04-28 enligt förslag. 

  

 

  

 Beskrivning av ärendet: 

 Verkställda delegationer för perioden 2017-03-02- 

2017-04-28 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga och 

explosiva varor samt dispens för sotning av egen fastighet, 

som är tagna under delegation för ovanstående period, anmäls 

till dagens sammanträde. 
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§ 46 Mötet avslutas  

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

  
 


