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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 8/2017 

 

2017-11-02 

 

Plats och tid: Räddningsstationen i Kallerstad 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Lars-Olof Johansson (C) tjänstgörande ersättare 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

  

Ersättare: Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Bengt Wastesson (KD) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

Övriga: 

 

 

 

 

 

Anna Nilsson (M) 

Håkan Liljeblad (S) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Mira Wedenberg (M) 

 

Ulf Lago, tf. förbundsdirektör 

Per Nisser, chef Förebyggandeorganisationen 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson, personalchef 

Marie Bäck-Jigerström, RIB-chef 

Lars Persson, RIB-chef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera: Kenneth Johansson 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 79-87 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Kenneth Johansson 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 8/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-11-02 Justeringsdatum: 2017-11-09 

Anslags uppsättande; 2017-11-14 Anslags nedtagande; 2017-11-30 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 79.       Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 80. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Kenneth Johansson till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2017-11-09.  

 

 

 

 

 

§ 81. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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§ 82. Revidering av delegationsordning – beslut 

 RÖG 2017/2603 170 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

anta föreslagen delegationsordning. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om gjorda förtydligande i 
delegationsordningen.  
Sedan den nuvarande delegationsordningen antogs 2017-06-
15, har frågetecken uppstått vid tillämpningen av de 
ekonomiska delegationerna (punkt 2.1 och punkt 2.2 i 
delegationsordningen). Efter dialog med stadsjuristen Charlotte 
Rydberg vid Norrköpings kommun, har vissa förtydliganden 
gjorts. 
Vidare föreslås en förändring avseende möjligheten för 
förbundsdirektören att vidaredelegera rätten att teckna firma 
(punkt 8.3) i fall där avtalen är sedan tidigare godkända av 
förbundsdirektören och standardiserade till sin natur. Ett 
sådant exempel är anslutning av automatisk brandlarms-
anläggning. Genom att ge förbundsdirektören möjlighet att 
vidaredelegera rätten att teckna firma i dessa fall, kan arbetet 
effektiviseras till förmån för den som vill teckna avtal med oss. 
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 § 83. Länsstyrelsen tillsyn – information 

     

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. Enligt regeringens 

proposition 2002/03:119 ska kommunen genom 

egenkontroll följa upp och utvärdera den egna 

verksamheten. Länsstyrelsen skriver yttrande om 

egenkontrollen. Temat för 2016 är frågor kopplade till 

förmåga vid större olycksscenarion.  

Länsstyrelsen har tittat på fyra specifika områden för 

Förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland; 

Larmfas, Styrkeuppbyggnad, samverkan och ledning, 

Uthållighet samt Efterarbete. 

I yttrandet framgår att Länsstyrelsen bedömer att 

förbundet har goda förutsättningar på samtliga 

nämnda områden men påpekar att förbundet bör 

arbeta vidare med frågan om uthållighet för 

ledningsfunktioner. Förbundet har å sin sida påbörjat 

en stabsutbildning för olika personalkategorier och 

har där tagit hjälp av Storstockholms brandförsvar.  

Under rubriken Larmfas bedömer länsstyrelsen att 

förbundet har goda förutsättningar för en effektiv 

hantering. Ledamöter önskade information om hur 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

SOS hanterar inkomna larm och till vilka resurser 

larmen går ut till. Ulf Lago redogjorde för de avtal 

som Region Östergötland och SOS ingått. Avtalen 

ligger till grund för den utlarmning som SOS gör till 

de olika aktörerna så att rätt resurser kommer till 

skadeplats.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 84. Anbud GRiB – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om Grib, Grundläggande 

utbildningsinsats för RIB (räddningstjänst i beredskap). 

MSB, myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

upphandlar nu lokala leverantörer av utbildare för 

2018-2020 års utbildningsinsatser. Som Sveriges femte 

största kommunalförbund har förbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland nu lämnat in anbud 

på att få arrangera utbildningar främst för de egna 

RIB-anställda. Ytterligare information ges på nästa 

direktionssammanträde.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 85. Kompetensplanering RIB - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

RIB-chef Marie Bäck-Jigerström och RIB-chef Lars 

Persson informerar om kompetensplaneringen för 

RIB-anställda (räddningstjänst i beredskap). 

Planeringen presenteras i ett femårshjul där repetition 

och kvalitetssäkring hanteras. Varje person har 50 

övningar per år beräknat på ca tre övningstimmar i 

månaden. Utöver rökövningar och ytlivräddning med 

båt, för att nämna några av alla övningar, berättar 

Marie att man har speciella djurgårdar där man kan 

öva på djurlivräddning. Rutinen är att 

kompetensplanen inför kommande år presenteras för 

personalen i december. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 86. Information om verksamheten 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och Ingela Wik-Carlsson beskriver arbetet 

med kamratstöd som är en viktig del av efterarbetet 

efter en särskilt krävande insats av räddningspersonal. 

Kamratstödet har visat sig fungera mycket bra och det 

finns exempel när sos- och ambulanspersonal uttryckt 

önskan att få vara med i räddningstjänstens 

kamratstödjargrupp vilket resulterat i att vars och ens 

perspektiv av händelsen kommit fram. 

Ulf fortsätter med att informera om förbundets 

färdiga och planerade fastigheter. Man kommer att få 

nyckel till Räddningsstationen i Skärblacka i mitten på 

december för att påbörja inredning. 

Förhoppningen är att bygget av Ulrika 

räddningsstation ska starta inom en snar framtid. 

Planarbete för Centrums nya station pågår. 

För övningsfältet i Lambohov har man ännu inte fått 

någon anvisad plats av kommunen. 

Stationen i Ljungsbro är sliten och behöver ny lokal 

samt ny plats. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Vidare informeras om den krisledningsövning som 

pågår i länet, BränslE där olika personalkategorier får 

utbildning i stabsarbete vid händelse som kan få stor 

samhällspåverkan. 

Generellt och Individanpassat brandskydd. 

Fram till sista oktober 2017 har 6 500 hembesök gjorts 

och öppningsfrekvensen hos hushållen ligger på strax 

under 50 %. 37 st. brandvarnare har satts upp i 

bostäder där sådana saknats. Detta projekt kan 

benämnas som generellt brandskydd. 

Individanpassat brandskydd vänder sig till personer 

där något utöver en brandvarnare skulle behövas för 

att öka tryggheten i hemmet, t ex för personer med 

nedsatt fysisk förmåga. Projektet pågår i samarbete 

med kommunerna men där har man ännu inte sett 

några resultat.  

Till nästa möte efterfrågas statistik på brandvarnare i 

lägenheter. 

Inför julen meddelas att brandtomten gör ett uppehåll 

och att man istället satsar på en upplysande film likt 

sommarens vattensäkerhetskampanj. Inför 1 december 

kommer Räddningstjänstens kampanj att höras/visas i 

radio, TV och övrig media. 
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§ 87. Övriga frågor 

Ordföranden utlyser ett extra direktionsmöte den 4 

december kl. 09:00.  

 

 Direktionen har noterat att det varit låg närvaro av 

personalföreträdare på mötena under hösten.  
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 § 88 Delegations- och anmälningsärenden 

  Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2017/00742 

  Arbetsgivarfrågor 
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§ 89. Mötet avslutas 

   

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

   
  


