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Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 
 
Växel 010–480 40 00 
Fax 010–480 41 79 
E-post info@rtog.se 
www.rtog.se 
  
Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
 
Direktionen Sammanträdesprotokoll 4/2018 

 
2018-05-31 
 

Plats och tid: Räddningsstation Åtvidaberg, kl. 13:00 
  

 
Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Lars-Olof Johansson (C), tjänstgörande ersättare 
Christer Frey (M) 
Yvonne de Martin (C), tjänstgörande ersättare 
Bertil Eklund (NB) 
Kenneth Johansson (S) 
Thomas Lidberg (S) 
 
 

  
Ersättare: Kerstin Nordenberg (M) 

Tommy Vaske (MP) 
Bo Hasselblad (M) 
 
 

  
Anmält förhinder: 
 
 
 
 
 
 
Övriga: 
 

Håkan Liljeblad (S) 
Rutger Starwing (M) 
Anna Nilsson (M) 
Bengt Wastesson (KD) 
 
 
 
Ulf Lago, förbundsdirektör 
Mikael Skoog, chef Stationsorganisationen 
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Per Nisser, chef Förebyggandeorganisationen 
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 
Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg 
 
 

Personalföreträdare deltar 
under 
Ord. John Johansson, brandman 
 
  

§ 33-§ 46  
 

Utses att justera: Bertil Eklund 
 
 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 33-46 
Pia Anderson 

  
   
Ordförande:  

……………………………………. 
Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Bertil Eklund 
_________________________________________________________________________________________________ 
ANSLAG 
 
Justering av protokoll 4/2018 har tillkännagivits genom anslag. 
 

Sammanträdesdatum; 2018-05-31 Justeringsdatum: 2018-06-08 
Anslags uppsättande; 2018-06-12 Anslags nedtagande; 2018-07-06 

 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 
Norrköping 
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Underskrift: _________________________________ 
Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 

 
§ 33. Mötet öppnas. 
  
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 
 
 
 
 
 
§ 34. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 
 
 Direktionen beslutar: 
 Utse Bertil Eklund till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2018-06-
08.  

 
 
 
 
 
§ 35. Fastställande av föredragningslista. 

 
 Direktionen beslutar: 
 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 
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§ 36. Delårsrapport – beslut 
 RÖG 2018/0292 042 
 
 Direktionen beslutar: 

 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 
att godkänna förslaget till delårsrapport per 30 april 2018. 

  
 
 Beskrivning av ärendet: 

 
Ulf Lago redogör för nyckeltalen vad gäller verksamhet, 
ekonomi och personal. Verksamheten har bedrivits inom tre 
huvudsakliga områden, Att säkra miljöer, att stärka enskilda 
och att rädda värden. Under perioden har 54 tillsyner gjorts 
bland annat på hotell och skolor. Man har även medverkat i 
medlemskommunernas plan- och byggprocess.  
Elever i årskurs fyra har erbjudits brandsäkerhetsutbildning 
och förskoleklasser har erbjudits en teaterföreställning med 
säkerhetsbudskap. Totalt har 3 560 personer genomgått 
säkerhetsutbildning under första tertialen. Det har även 
genomförts riktade kommunikationsinsatser i hemmiljö, 2 
508 bostäder har besökts i förbundets område. Uttagna 
dagar för föräldraledighet och semesteruttag har ökat något 
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jämfört med föregående år och sjukfrånvaro så här längt 
ligger på  
2,17 %.  Antal anställda ligger på ungefär samma nivå vad 
gäller män medan andelen kvinnor har ökat något.  
Jan-Anders Gredeskog informerar om att antal automatiska 
brandlarm har minskat. Man tittar på övertidsuttag och hur 
dessa kan minskas. Det ekonomiska resultatet för perioden 
ligger i linje med den periodiserade budgeten även om de 
externa intäkterna inte till fullo nått upp till budgeten.  
Investeringarna följer i stort sett budgeten och soliditeten är 
något högre jämfört med föregående år. 
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 § 37. Investeringsbeslut– höjdfordon beslut 
  RÖG 2018/0293 053 

   

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att utnyttja investeringsmedel om totalt 14 
Mkr för inköp av två stegfordon. 
Investeringsutrymmet finns avsatt i den långsiktiga 
investeringsplanen för år 2020 och reserveras 
därmed genom detta beslut. 
 

  Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog informerar. Två av våra 
befintliga stegfordon behöver bytas ut och ersättas 
med nya 2020. För att det ska vara möjligt behöver 
upphandlingsprocessen starta redan under 2018. 
Förbundet förfogar över fyra stegfordon, i nuläget 
placerade på stationerna Centrum, Kallerstad, 
Söderköping och Åtvidaberg. Två av dessa 
stegfordon investerades 2015-2016 genom att 
begagnade fordon köptes in och totalrenoverades. 
De två andra stegfordonen är 20 respektive 24 år 
gamla och till fullo avskrivna. Nya fordon behövs 
både för att säkra funktion/drift och arbetsmiljön.  
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 § 38. Egenkontroll enligt lagen om skydd mot 
                                       olyckor - beslut 
  RÖG 2018/0029 170 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att godkänna den genomförda 
egenkontrollen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Enligt regeringens proposition 2002/03:119 ska 
kommunen genom egenkontroll följa upp och 
utvärdera den egna verksamheten. 

 
I Östergötlands län används sedan 2012 ett system 
där länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor som 
kommunerna ska besvara. Frågorna för 
egenkontroll och tema för dessa tas fram i samråd 
med länets räddningschefer. Efter inskickad 
egenkontroll lämnar länsstyrelsen ett yttrande. 
Ulf Lago redogör för de olika delarna, bland annat 
om förändrade rutiner efter det allvarliga 
kemutsläppet på Händelö sommaren 2017. En 
extern utredning av SOS Alarm gjordes på vår 
begäran för att uppmärksamma oss på eventuella 
brister, t ex vad gäller VMA, viktigt meddelande till 
allmänheten. Ett förändringsarbete pågår. Vidare 
berättar Ulf om en film som räddningstjänsten 
erbjuder hemtjänstpersonal, såväl kommunala som 
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privata utförare vad gäller riktade 
kommunikationsinsatser för personer med särskilda 
behov, så kallat individanpassat brandskydd. 
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§ 39. Förlängning av avtal med entreprenörer för 
rengöring och brandskyddskontroll – beslut 
RÖG 2018/0219 174 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att förlänga avtalstiden med två år för 
Skorstensfejarmästarna Syd AB (Norrköping, 
Valdemarsvik och Åtvidaberg) och Åtvidabergs 
Sotning och Ventilationsservice AB (Linköping). 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar. Sedan 2015 har vi två olika 

sotningsentreprenörer inom förbundet, 
Skorstensfejarmästarna Syd AB (Norrköping, 
Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg) och 
Åtvidabergs Sotning och Ventilationsservice AB 
(Linköping). 
Avtalstiden för ovanstående kommuner, förutom 
Söderköping, löper ut i mitten av 2019 och det finns 
en möjlighet att förlänga avtalstiden med ytterligare 
två år innan det är dags att handla upp tjänsten på 
nytt. 
Skorstensfejarmästarna Syd AB och Åtvidabergs 
Sotning och Ventilationsservice AB har, inom sina 
respektive upphandlade kommuner, hittills uppfyllt 
avtalen på ett fullgott sätt. Eventuellt kommer 
uppdraget att utökas till mer förebyggande som att 
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kontrollera brandvarnare och ge information i 
hemmen. 
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§ 40. Förändrad årsavgift för anslutning av automatisk 
brandlarmanläggning 
RÖG 2018/0300 043 

   
 
  Direktionen beslutar: 

• ställa sig bakom principerna i det nya avtalet för 
anslutning av automatisk brandlarmanläggning.  

• årsavgiften för anslutning av automatisk 
brandlarmanläggning är 2 760 kronor per 
anläggning och år. 

• avgiften för onödiga automatiska brandlarm är 
5 100 kronor 

• de nya avgifterna och avtalet ska gälla från och 
med 2019-01-01. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar. Till följd av att ett utvecklat 
arbetssätt för hantering av automatiska 
brandlarmanläggningar införs vid 
Räddningstjänsten Östra Götaland kommer 
kostnaderna öka. Det förändrade arbetssättet syftar 
till att minska antalet onödiga larm från automatiska 
brandlarmanläggningar. Den ökade kostnaden 
behöver täckas av en motsvarande ökning av 
årsavgiften. Det nya arbetssättet innebär också att 
ett nytt avtal behöver tas fram. Samtidigt justeras 
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avgiften för onödiga larm för att bättre motsvara de 
kostnader som uppkommer. 

Antalet onödiga automatlarm är fortfarande en 
alltför stor larmorsak. Detta påverkar både 
verksamheter som har anläggningar och 
räddningstjänsten i det dagliga arbetet negativt. Till 
detta ska läggas att de utryckningar som görs alltid 
innebär en risk eftersom tunga fordon ofta framförs 
med förhöjd hastighet. Närmare 40 % av 
räddningstjänstens utryckningar är onödiga 
automatlarm vilket medför att nästan 9 400 
arbetstimmar årligen läggs på att åka på dessa.  Det 
är också ekonomiskt kostsamt för verksamheterna, 
och då speciellt för de som har flertalet larm per år, 
eftersom larm alltid leder till avbrott i produktioner 
och kostnader för felaktiga larm.  
Även om de onödiga larmen blivit något färre 2017, 
behöver vi arbeta ännu mer och bli ännu mer 
proaktiva i arbetet med att hjälpa verksamheter 
som har många onödiga larm.  

 
Ökad årsavgift 

Vi planerar att med start 2019 avsätta ytterligare två 
årsarbetskrafter som aktivt arbetar med kontakten 
med objekt som har problem med onödiga larm. 
Dessa tjänster ska arbeta aktivt med uppsökande 
verksamhet vid onödiga larm men även med 
regelbundna besök för uppdatering av insatsstöd 
och larmrutiner. Målet är att till 2023 få ner antalet 
onödiga larm från dagens drygt 1,3 per ansluten 
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anläggning till 1 larm, och fram till 2028 till 0,75 per 
ansluten anläggning. 

 
Jämförelse med andra räddningstjänster ger vid 
handen att årsavgiften för Räddningstjänsten Östra 
Götaland är lägst.  

 
Räddningstjänst Årsavgift 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 7 978 kr 
Mälardalens Brand och 
Räddningsförbund 

4 888 kr 

Räddningstjänsten Syd 4 069 kr 
Nerikes Brandkår 2 530 kr 
Räddningstjänsten Östra Götaland 995 kr 

 
Personalkostnader och andra omkostnader 
kommer öka årsavgiften för varje ansluten 
anläggning med 
 1 755 kronor per år. Det innebär att ny årsavgift 
från och med 2019-01-01 kommer vara 2 760 
kronor. 

 

Ökad avgift för onödiga larm. 
Likt andra räddningstjänster, tar även 
Räddningstjänsten Östra Götaland ut en avgift av 
anläggningsägaren om brandlarmet utlöses av fel 
eller okynne. Vid en revidering av de kostnader som 
onödiga utryckningar föranleder oss, bedöms den 
nuvarande avgiften behöva höjas med 500 kronor. 
En jämförelse med avgiften som andra 
räddningstjänster har görs nedan: 
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Räddningstjänst Avgift för onödiga 
larm 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 7 250 kr 
Mälardalens Brand och 
Räddningsförbund 

6 301 kr 

Räddningstjänsten Syd 3 152 kr  
Nerikes Brandkår 6 188 kr 
Räddningstjänsten Östra Götaland 4 597 kr 

  

Även efter en höjning med 500 kronor kommer 
avgiften för Räddningstjänsten Östra Götaland vara 
i nivå med avgifter i andra räddningstjänster. 

Nytt avtal. 
För att stärka arbetet med att minska antalet 
onödiga larm, görs även förändringar i det avtal 
som tecknas med anläggningsägarna. De stora 
förändringarna i avtalet är; 

Provdrift 
I det nya avtalet införs ett krav att innan en 
inkoppling av ett nytt larmobjekt sker, ska larmet ha 
genomgått provdrift. När provdriftperioden är över 
ska anläggningsägaren kunna uppvisa en hög 
tillförlitlighet, vilket minskar risken för att larmet inte 
ger ett stort antal onödiga larm.  

Förändrade tekniska krav 
I det nya avtalet kommer endast 
brandlarmanläggningar som motsvarar regelverket 
SBF 110 kunna vidarekopplas till räddningstjänsten. 
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Detta för att säkerställa att anläggningarna har en 
hög och vedertagen teknisk kvalitet, utförande och 
underhåll. 

 
Uppsägning av avtal eller tillfällig bortkoppling av 
överföring 
I det nya avtalet införs en rätt för räddningstjänsten 
att ta bort vidarekoppling av larmsignal från 
anläggningar som har många onödiga larm under 
en kort tid. Misskötsel av anläggningen kan även 
medföra en uppsägning av avtalet. Dessa åtgärder 
bedöms ske endast i undantagsfall. 
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Uppdaterat nyckelsystem 
I det nya avtalet förtydligas kraven på att 
räddningstjänsten ska ha åtkomst till lokaler genom 
det nyckelsystem som räddningstjänsten har.  
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§ 41. Rapport Internkontroll – information 
RÖG 2018/0303 101 

  

 Direktionen beslutar 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 Beskrivning av ärendet 

 Jan-Anders Gredeskog och Christer Frey, 
internkontrollant i direktionen, redovisar rapporten 
av genomförd internkontroll. 
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 § 42 Uppföljning av verksamhetsplan – information 

 

  Direktionen beslutar 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

  

  Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago redovisar uppföljningen av 
verksamhetsplanen för första tertialen som visar att 
majoriteten av de mål som är uppsatta kommer nås 
med de åtgärder som genomförts och planeras. Det 
man fortsatt måste arbeta med är individanpassat 
brandskydd samt aktiviteter för att minska 
utanförskap.  
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 § 43. Information om General Data Protection Regulation 
GDPR - information 

 
   
  Direktionen beslutar 
   
  Lägga informationen till dagens protokoll. 
 
  Beskrivning av ärendet 
 

Per Nisser redogör för åtgärder gjorda med 
anledning av den nya Dataskyddsförordningen som 
trädde i kraft 25 maj 2018. 

   
• Externa blanketter är genomgångna och har 

fått aktuell information 
 

• En handlingsplan har tagits fram där man 
bland annat ska inventera listor och behovet 
av vissa personuppgifter 
 

• För varje extern utövare, motpart i 
upphandling etc. tecknas ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 

• Norrköpings kommun ska anställa ett 
dataskyddsombud 
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§ 44. Information läget inför sommaren- information 
 
   
  Direktionen beslutar  
 
  Lägga informationen till dagens protokoll. 
 
 
  Beskrivning av ärendet 
 

Mikael Skoog informerar om personalläget inför 
sommaren där alla områden inom 
räddningstjänsten ses över. En riskutredning har 
föregått sommarens personalplanering.  
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§ 45. Information om verksamheten 
 
  
 Direktionen beslutar 
 
 Lägga informationen till dagens protokoll 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Ulf Lago informerar om tänkta organisationsförändringar i 
spåren av Previas rapport Organisatorisk och social 
genomlysning.  
 
Ulf informerar vidare om hur ansluta fler räddningstjänster 
till Räddningscentralen, RC. I dagsläget är Motala/Vadstena 
ansluten. Eventuellt kan det bli aktuellt att Västra Sörmlands 
räddningstjänst kan ansluta 2019.  
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§ 46. Övriga frågor 
 

Ledamot Thomas Lidberg ställer frågan om RIB-
personal kan användas i förebyggande arbete. 

 
Ulf Lago svara att diskussioner påbörjats och att 
möjlighet till detta kan finnas. 
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§ 47. Delegations- och anmälningsärenden 

- Inköp av fordon*2 
 

Arbetsgivarfrågor 
  

  Verkställda delegationer 
Dnr F 2018/00360 

   
  Direktionen beslutar 
   

 Godkänna redovisning av delegationsbeslut för 
tiden 2018-03-05 till 2018-05-28 enligt förslag. 

 
 Beskrivning av ärendet 
 

  Verkställda delegationer för perioden 2018-03-05—
  2018-05-28 redovisas på dagens sammanträde. 
 

Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga 
och explosiva varor samt medgivande om att sota 
själv eller låta annan sota på egen fastighet, som är 
tagna under delegation för ovanstående period, 
anmäls till dagens sammanträde. 
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§ 48. Mötet avslutas 
 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte med att 
önska en Glad sommar! 
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