
 Datum 
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Sidan 
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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 5/2019 

 

2019-09-05 

 

Plats och tid: Rimforsa Strand, kl. 8:30 

  

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande 

Linnea Jägestedt (M) 

Lina Alm (M) 

Conny Delerud (S) 

Bengt Wastesson (KD)  

Anders Carlsson (C) 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C) 

Christer Frey (M) 

Yvonne de Martin (C) 

Per Hollertz (M) 

Joakim Magnusson (C) 

 

 

  

Anmält förhinder 

 

 

 

Övriga: 

 

 

 

Kenneth Johansson (S) 

Frida Edvardsson (S) 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, produktionschef Förebyggande 

Jonas Holmgren, operativ chef 
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 Lena Nilsson Augirre, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson personalchef 

 

 

  

Utses att justera: Anders Carlsson 

 

 

Sekreterare: 

…………………………………………………………    Paragrafer 49-58 

Pia Anderson 

  

  

 

Ordförande: 

 

 

 

 

……………………………………. 

Magnus Cato 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 5/2019 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2019-09-05 Justeringsdatum: 2019-09-12 

Anslags uppsättande; 2019-09-16 Anslags nedtagande; 2019-10-09 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

§ 50. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Anders Carlsson till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum  

2019-09-12. 

 

 

 

§ 51. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 
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§ 52. Prolongering av olycksförebyggande 

handlingsprogrammet - beslut 

RÖG 2019/0310 003 

   

  Direktionen beslutar: 

  

 prolongera det nu gällande handlingsprogrammet för olycksförebyggande 

verksamhet 

 uppmana förbundets medlemskommuner att fatta samma beslut 

 

  Sammanfattning: 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 

handlingsprogram för sin olycksförebyggande verksamhet. 

Programmet ska antas för varje mandatperiod. Beslut om 

förändringar i lagen om skydd mot olyckor kommer med mycket stor 

sannolikhet att fattas under hösten 2019, vilket kommer påverka hur 

handlingsprogram tas fram, beslutas och utformas. Dessutom 

kommer den nu gällande förbundsordningen och överenskommelsen 

ses över under 2019, och detta kan också komma påverka 

handlingsprogramsarbetet. 

 

En uppföljning av det nu gällande handlingsprogrammet visar att flera 

mål har nåtts eller är på väg att nås, men att mer arbete kan och 

behöver göras.  

 

Mot denna bakgrund finns det inte skäl att starta ett arbete nu med 

ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor. Den inriktning som 

ligger fast i nuvarande handlingsprogram kan med fördel ligga till 

grund för förbundets och medlemskommunernas gemensamma 

olycksförebyggande arbete under en tid framöver. 
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Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 

handlingsprogram för sin olycksförebyggande verksamhet. 

Programmet ska antas för varje mandatperiod. Enligt 

överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna ska 

arbetet att ta fram, implementera och följa upp handlingsprogram ske 

i en gemensam process med förbundets och medlemskommunernas 

politiska ledning och tjänstemän. Förbundet ska ha en samordnande 

roll i detta arbete. 

 

Det nu gällande handlingsprogrammet arbetades fram av en grupp 

tjänstepersoner med en politisk referensgrupp under 2015. Samtliga 

medlemskommuner var representerade i arbetet och under våren 

2016 antogs programmet i kommunernas fullmäktige och förbundets 

direktion. 

 

Förändringar i lagstiftningen 

Beslut om förändringar i lagen om skydd mot olyckor kommer med 

mycket stor sannolikhet fattas under hösten 2019, vilket kommer 

förändra processen för hur handlingsprogram tas fram, beslutas och 

utformas. Bland annat kommer Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) ge ut föreskrifter hur handlingsprogrammet ska 

utformas. Andra förändringar som föreslås är hur länge 

handlingsprogrammen ska gälla och i vilken kommunal instans de ska 

antas. Dessa förändringar kring handlingsprogrammen är omfattande 

och värda att vänta in innan ett omfattande arbete startar upp med 

ett nytt handlingsprogram. 

 

Förändringar i förbundsordning och överenskommelse 

Förbundsdirektören har fått uppdrag av medlemskommunernas 

kommun- och ekonomidirektörer att se över vissa delar i den nu 

gällande förbundsordningen och överenskommelsen. Eftersom 

processen kring handlingsprogram regleras i dessa styrdokument, är 
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det viktigt att invänta eventuella förändringar i dessa styrdokument 

innan ett arbete med nytt handlingsprogram startar. 

Måluppfyllelse 

Det nu gällande handlingsprogrammet följs upp kontinuerligt, inte 

minst i samband med länsstyrelsens begäran om resultatet av vår 

egenkontroll. Såväl 2018 som 2019 begärde länsstyrelsen in en 

bedömning om måluppfyllelsen gällande de mål som finns i 

handlingsprogrammet. Inför egenkontrollen 2019 gjordes en mer 

omfattande bedömning av måluppfyllelsen som är sammanställd i 

särskilt dokument. 

 

Den gjorda och samlade bedömning som gjordes 2019 bygger på 

olika typer av information, såsom statistik från officiella källor, 

enkätresultat men inte minst redovisning av det omfattande 

säkerhetsarbete som sker i kommunerna i de områden som 

handlingsprogrammet avser. Följande källor har använts; 

 

 Socialstyrelsens statistik över döda och slutenvårdade på länsnivå 

 Enkätresultat från MSBs enkät Trygghet och säkerhet i vardagen på 

kommunnivå1 

 Räddningstjänstens insatsstatistik 

 Kommunernas och förbundets redovisning av genomfört arbete 

 

När information från dessa källor vägs samman, är den sammantagna 

bedömningen följande: 

 

Det finns en positiv utveckling avseende brand- och trafiksäkerheten  

där både skyddet har ökat och skadorna minskat.  Vad gäller 

vattensäkerhet kan ingen påtaglig skillnad ses avseende skyddet och 

andelen skadade till följd av drunkningsolyckor, men andelen som 

omkommer ligger i en svagt ökande trend. Vad gäller fallsäkerhet 

                                                        
1 Enkäten genomfördes 2014 och 2018 i Norrköpings och Linköpings kommuner. I uppföljningen har 

dock endast enkätresultat från Norrköping varit tillgängliga. 
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ligger andelen omkomna i en svagt ökande trend men när det 

kommer till slutenvårdade är trenden sjunkande. 

 

Den sammantagna bilden är att skadorna inte ökat under den 

studerade tiden, och inom några områden har skadorna minskat. 

Trots det behöver arbetet fortsätta och intensifieras. Den inriktning 

som ligger fast i nuvarande handlingsprogram kan därför med fördel 

ligga till grund för förbundets och medlemskommunernas 

gemensamma olycksförebyggande arbete under en tid framöver. 
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§ 53. Provtagning på övningsfältet i Linköping - 

information 

 

Direktionen beslutar: 

Lägga informationen till dagens protokoll. 
 

Sammanfattning 

Ulf Lago informerar om den provtagning som 

Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att 

genomföra under hösten på övningsfältet i 

Linköping. Rtög har funnits på platsen i 10 år och 

där har även varit en skjutbana i annan regi.  
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§ 54. Samverkan om bakre ledning med andra 

kommuner – information 

      

  Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar och säger att det vore önskvärt 

att alla länets räddningstjänster ansluter sig till 

rtög:s räddningscentral. I nuläget är 

Motala/Vadstena och Västra Sörmlands 

räddningstjänst anslutna och de kommuner som är 

aktuella i närtid är Mjölby/Boxholm, och eventuellt 

Finspång och Ödeshög också.  

Frågan uppkommer om nuvarande personalstyrka 

är tillräcklig för ett utökande av anslutande 

räddningstjänster. Jonas Holmgren tar frågan och 

drar lite kort om antal händelser per dygn och 

påpekar att ett avtal om bakre ledning är just bakre 

ledning och inget annat. Det finns också tankar om 

ett eventuellt utökat samarbete med SOS.  
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§ 55. Information om verksamheten 

 

  Direktionen beslutar: 

Lägga informationen till protokollet. 

 

Ulf Lago och Per Nisser informerar om 

övningsfälten i Linköping och Norrköping. Det görs 

vissa investeringar på övningsfältet i Linköping 

fortfarande men det finns ett stort behov av ett nytt 

övningsfält och eventuellt vore det önskvärt med ett 

större gemensamt för de båda kommunerna. Idag 

läggs en del utbildningar över till övningsfältet i 

Norrköping på grund av slitna lokaler i Linköping. 

 

Ulf Lago fortsätter med att informera om att 

förbundet rtög firar 10 år 2020 vilket ska 

uppmärksammas internt redan i slutet på 2019. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

11 av 14 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 56. Övriga frågor 

   

 En konferens med räddningstjänster i 

storleksmässigt jämförbara kommuner kommer att 

hållas på Gyllene Uttern i Gränna 28-29 november. 

Från förbundet anmäler sig Christer Frey, Lina Alm, 

Conny Delerud, Yvonne de Martin, Lars-Åke 

Bergstrand och Magnus Cato. 

  

 Ledamöter som varit på studiebesök på 

räddningsstationerna Centrum i Norrköping och 

Lambohov i Linköping lovordar den information och 

rundvandring de fått på respektive ställe. 

 

 Det har varit ett antal tillfällen att vara med på 

Emilia Åhfelts föreläsning om mobbning och 

sexuella trakasserier och måndag den 9 september 

är sista chansen. Två ledamöter anmäler sig och de 

som varit tidigare tycker att föreläsningen varit 

mycket bra. 

 

Ledamot tar upp frågan om framkomligheten i 

Söderköping inför den planerade ombyggnaden av 

vägnätet. 

 

Frågan kommer upp om vem som åker på rena 

sjukvårdslarm ute på landsbygden. Ulf reder ut de 

avtal som finns mellan Region Östergötland och 

räddningstjänsten.  
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Det har kommit frågor från bland annat 

sommarstugeägare som är bosatta i andra 

kommuner angående sotning och 

brandskyddskontroll som ska genomföras med 

vissa tidsintervaller. Per Nisser förklarar rutinerna. 

 

Den 14 september uppmärksammar vi att det 

anordnas öppet hus på stationerna Lambohov, 

Centrum och station Åtvidaberg då allmänheten är 

välkomna att besöka stationerna. 
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§ 57. Delegations- och anmälningsärenden 

 Arbetsgivarfrågor  

 

 

   

Beskrivning av ärendet 

Inga delegationer redovisas på dagens 

sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

14 av 14 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 58. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

 

 

 

 

  


