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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 6/2018 

 

2018-11-01 

 

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

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S) vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bo Hasselblad (M) tjänstgörande ersättare 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

 

  

Ersättare: Lars-Olof Johansson (C) 

Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Bengt Wastesson (KD) 

 

 

 

 

  

Anmält förhinder 

 

 

 

Övriga: 

 

Anna Nilsson (M) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Bertil Eklund (NB) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef Stationsorganisationen 
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Per Nisser, chef Förebyggandeorganisationen 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Lena Nilsson Augirre, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson personalchef 

Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg 

 

Personalföreträdare deltar under 

Ord. Mats Fredriksson, yttre befäl 

John Johansson, brandman 

  

§ 64-§ 74 

 

Utses att justera: Thomas Lidberg 

 

 

Sekreterare: 

…………………………………………………………    Paragrafer 64-74 

Pia Anderson 

  

  

 

Ordförande: 

 

 

 

 

……………………………………. 

Mari Hultgren 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

 Thomas Lidberg 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 6/2018 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2018-11-01 Justeringsdatum: 2018-11-08 

Anslags uppsättande; 2018-11-09 Anslags nedtagande; 2018-12-03 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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§ 64. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

§ 65. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Thomas Lidberg till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2018-11-08 

 

 

 

§ 66. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 
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§ 67. Investeringsplan 2019 - beslut 

RÖG 2018/0535 041 

   

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till investeringsbudget 

för 2019. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog föredrar ärendet och delar ut 

en reviderad version av investeringsbudgeten än den 

som gick med i utskicket. Normalt brukar beslut om 

investeringsbudget tas i anslutning till att hela 

förbundets budget är uppe till beslut, oftast vid 

förbundsdirektionens decembermöte. Inför 2019 finns 

dock behov av att besluta om investeringsbudgeten i 

ett tidigare skede. Skälet är att det finns en post i 

investeringsbudgeten för vilken investeringsprocessen 

behöver startas upp redan under innevarande år, allt 

för att investeringen ska kunna genomföras så snart 

som möjligt. Det gäller posten med bandvagnar. 

Investeringsbudgeten för 2019 innefattar i övrigt inga 

stora poster, innebärande att investeringsnivån 

stannar på totalt 7,2 mnkr. Den nivån inryms med god 

marginal inom det målvärde gällande investeringar 

om max 10 mnkr/år som förbundsdirektionen tidigare 

beslutat om inom ramen för god ekonomisk 

hushållning. 
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§ 68. Investering bandvagnar - beslut 

RÖG 2018/0534 053   

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att utnyttja investeringsmedel om totalt 3 Mkr 

för totalrenovering av tre bandvagnar samt inköp av 

lastflak för transport av dessa. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog informerar om att efter en 

analys kring behoven av terrängfordon konstateras att 

för att tillgodose behoven av terrängtransport ska tre 

av de bandvagnar som förbundet idag förfogar över 

totalrenoveras. Förbundets övriga bandvagnar ska 

därvid bytas in som en del i affären. Därtill ska tre 

lastflak inköpas på vilka de tre bandvagnarna ska 

transporteras. Bandvagnarna med tillhörande lastflak 

ska placeras två i Linköping och en i Norrköping. 
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§ 69. Delårsrapport per 31 augusti 2018 – beslut 

RÖG 2018/0533 042 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport per 

31 augusti 2018. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog informerar. Delårsrapporten 

har upprättats i enlighet med god redovisningssed för 

kommunal verksamhet och följer de 

rekommendationer som Rådet för kommunal 

redovisning gett ut. Rapporten är revisionsgranskad, 

vilket framgår av särskild revisionsrapport. 

Som komplement till delårsrapporten har också en 

intern resultatrapport upprättats. Den följer en sedan 

tidigare antagen och till direktionen redovisad mall 

som är funktionsindelad och utgår från fastställd 

budget för 2018. 

Prognosen visar på ett positivt resultat och ett litet 

överskott. Jan-Anders meddelar vidare att revisorernas 

rapport inkommit och att man delar förbundets 

mening att budget kan uppnås. Revisionen ger 

således grönt ljus på alla punkter.  
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§ 70. Remissvar – En effektivare kommunal räddningstjänst 

– beslut  

RÖG 2018/0389 151 

 

Direktionen beslutar: 

Räddningstjänsten Östra Götaland har beretts 

möjlighet att inkomma med synpunkter på 

betänkandet, En effektivare kommunal 

räddningstjänst, och lämnar följande yttrande. 

 

Direktionen beslutar om omedelbar justering. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Remissvar: 

   

I allt väsentligt ställer sig Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) bakom de 

bedömningar och förslag som utredningen presenterar. Förslagen kommer 

stärka den kommunala räddningstjänsten i arbetet att möta de utmaningar som 

väntar i framtiden, RTÖG ser det som angeläget att åtgärderna genomförs så 

skyndsamt som möjligt. 

 

Dock vill RTÖG framföra några synpunkter på vissa av utredningens förslag; 

 

 När det gäller området Jämställdhet och mångfald 

anser RTÖG att de föreslagna åtgärderna är 

otillräckliga. 

 När det gäller området Utbildning anser RTÖG att 

MSB:s roll som ensam anordnare av utbildning borde 

studerats djupare.  

 När det gäller utredningens förslag om att tillsynen 
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över kommunal räddningstjänst tas bort från 

länsstyrelsen ställer sig RTÖG tveksam. 

 

Synpunkterna förklaras nedan; 

 

Jämställdhet och mångfald 

De förslag som lämnas i betänkande bedömer RTÖG vara otillräckliga. I mångt 

och mycket genomförs redan idag mycket och det är därför svårt att se vad 

förslagen skulle ge för skillnad. RTÖG hade gärna sett ett större nytänkande och 

tydligare ambitioner inom detta område. Att inte visa högre ambitioner i en 

omfattande och statlig utredning, riskerar att ambitionsnivån hos andra aktörer 

också minskar. 

 

 

Utbildning 

Utredningen berör frågan om MSB är lämplig som framtida 

utbildningsanordnare inom ramen för skydd mot olyckor. Utredningen 

bedömer att kvaliteten är god i den utbildning som MSB ger, vilket RTÖG inte 

har anledning att ifrågasätta. Ändå är det olyckligt att utredningen inte prövar 

vilka vinster det skulle innebära vore en annan ordning för utbildningen till 

brandman. 

 

Utformningen av dagens system för SMO-utbildningen är, trots flera 

ansträngningar, fortfarande starkt selekterande. Den vänder sig till människor 

som är beredda att ta studielån för en utbildning som inte ger 

högskolemeriterade poäng och möjlighet till fortsatta studier. 

 

För att öka attraktiviteten i utbildningen och för att kunna öppna upp för en 

bredare sökgrupp bör utbildningens teoretiska delar ingå i det svenska 

högskoleväsendet. På så vis kunde kurserna bli högskolemeriterande och även 

byggas på senare i livet. Tiden på internat kunde kortas ner och den sökande 
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skulle inte behöva flytta från sin hemort under studierna. Sammantaget tror vi 

att detta kan attrahera större och mer varierade grupper att söka SMO-

utbildningen och att svensk räddningstjänst skulle få lättare att nå målen om 

jämställdhet och mångfald för framtiden. Fördelen för den sökande är avsevärt 

större om kurserna går att bygga på senare i livet eller om man av någon 

anledning väljer att avbryta sina studier. 

 

Tillsyn över räddningstjänsten 

Utredningen föreslår att statens tillsyn över den kommunala räddningstjänsten 

överförs från länsstyrelsen till MSB. Som skäl anges att det finns för få resurser 

tilldelade hos länsstyrelserna för tillsynsuppgifterna, och att kvaliteten på 

tillsynerna därmed har mer att önska. 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland instämmer inte fullt ut i utredningens 

bedömning. Det vore olyckligt om statens tillsyn centraliserades. RTÖG:s 

bedömning är att den tillsyn som skett i Östergötland har haft en mycket god 

kvalitet, och att den lokala kännedom som länsstyrelsen har är av stort vikt för 

en god tillsyn. Denna lokala kännedom skulle gå förlorad om tillsynen 

centraliserades. Dessutom kommer den kunskap och insikt som länsstyrelsen 

har inom krisberedskapsområdet inte kunna komma till nytta i tillsynen om den 

centraliserades till MSB. 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

 

 

 

Mari Hultgren 

Ordförande 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland  
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§ 71. Lägesrapport Previa – information 

 

    

  Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago ger en lägesrapport för arbetet som 

påbörjades i organisationen efter Previas rapport och 

med de beslut om åtgärder som direktionen tog i 

mars 2017 som följd. Ulf börjar med att visa en film 

som visats på RTÖG:s intranät: ”Ett starkare och 

gladare förbund” där han beskriver de tre åtgärder 

som nu genomförs.  

 

1. Öka allas kunskap om anställning. Nu pågår en utbildning i 

arbetsrätt för samtliga heltidsanställda. 

 

2. Nolltolerans mot mobbning, sexuella trakasserier och 

kränkningar. En föreläsning om värdegrund har genomförts 

med extern föreläsare. 

 

3. Organisationsjustering. Från 1 januari 2019 görs en 

organisationsjustering och Ulf förklarar den 

organisationsskiss som visas. 
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§ 72. Länsstyrelsens tillsyn – information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om Länsstyrelsens beslut 

avseende tillsyn enligt 5 kap 1§ lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor som genomförts hos 

Räddningstjänsten Östra Götaland. Tillsynen har skett 

genom besök och man har bland annat tittat på 

befintliga handlingsprogram och hantering av olika 

händelser. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de 

bedömer att förbundet uppfyller berörda lagkrav.  

 

Länsstyrelsen rekommenderar dock; 

 

 att förbundet fortsätter arbetet med insatsplanering 

enligt den s. k. 8-stegsmodellen,  

 fortsatt utveckling av samband och samverkan genom 

Rakel för farliga verksamheter vid Lindö samt 

 inför nästa mandatperiod utveckla samarbetet med 

kommunerna när det gäller uppföljning av mål enligt 

vad som föreskrivs i förbundets egenkontroll. 
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§ 73. RTÖG 2030 -  information 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om de förändringar som 

samhället i stort och i förlängningen RTÖG troligen 

kommer att ställas inför. Han utgår från MSB:s 

Framtidsstudie 2030. Studien tar bland annat upp en 

ökad riskbild vad gäller klimatförändringar med 

kraftigare oväder som följd, den demografiska 

utvecklingen med stor brist på arbetsför personal i 

flera yrkesgrupper, en osäkrare omvärld som kräver 

ett ökat säkerhetstänk på alla plan. Det blir också 

viktigt med självhjälp, att kommunerna tar ett ansvar 

att informera och förbereda invånarna vad man själv 

som person kan göra vid en krissituation och vad man 

förväntas ha för materiel och hjälpmedel i hemmet.  

För RTÖG menar Ulf att en ökad samverkan med 

andra räddningstjänster i landet kan bli en 

nödvändighet. Den befolkningstillväxt som förutspås 

kan komma att ställa krav på fler heltidstationer i vårt 

område, RTÖG står redan nu inför framtida 

fastighetsprojekt, ny brandstation i Ljungsbro och 

Centrum. Framtidsplaneringen inför 2030 står 

fortlöpande på agendan. 
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§ 74. Övriga frågor 

 

Ordförande presenterar chefsekonom Lena Nilsson 

Augirre som kommer att efterträda Jan-Anders 

Gredeskog. Lena hälsas välkommen av direktionen. 

 

Sylvia Rydström berättar att vår film i 

vattensäkerhetskampanj #odelad vann guld i sin 

kategori i Svenska designpriset. Kampanjen har nåtts 

av över en miljon människor. Ordföranden tackar för 

det goda arbetet.  

 

Ulf informerar om att det hållits en tyst minut på 

förbundets stationer med anledning av att en kollega 

på Räddningstjänsten Mitt Bohuslän avlidit efter en 

räddningsinsats vid en brand tidigare i år.  
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§ 75. Delegations- och anmälningsärenden 

 Arbetsgivarfrågor  

Verkställda delegationer. Dnr F 2018/00522 

 

 

  Direktionen beslutar: 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut för tiden 

2018-09-24 till 2018-10-30 enligt förslag. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Verkställda delegationer för perioden 2018-09-24—

2018-10-30 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

15 av 15 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 76. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


