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Direktionen Sammanträdesprotokoll 3/2020 

 

2020-06-03 

 

Plats och tid: Gryts Varv Valdemarsvik kl.14:00 

  

 

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande 

Linnea Jägestedt (M) vice ordförande 

Lina Alm (M) 

Conny Delerud (S) 

Kenneth Johansson (S) tjänstgörande ersättare 

Anders Carlsson (C) 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C) 

Yvonne de Martin (C) 

vakant 

Per Hollertz (M) 

 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

Övriga: 

Joakim Magnusson (C) 

Bengt Wastesson (KD) 

Christer Frey (M) 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 
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Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 

 

Personalföreträdare deltar 

under  

§§ 26- 39 

 

Ord.: John Johansson, brandman 

 

Utses att justera: 

 

 

Anders Carlsson 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 26-41 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ………………………………… 

Magnus Cato 

 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2020 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2020-06-03 Justeringsdatum: 2020-06-11 

Anslags uppsättande; 2020-06-15 Anslags nedtagande; 2020-07-13 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 27. 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  

2020-06-11.  

 

 

   

 

§ 28. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

4 av 23 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 29. Svar på begäran om egenkontroll för skydd mot olyckor – 

beslut 

 Dnr RÖG 2020/0081 170 

 

 Direktionen beslutar: 

 

Direktionen beslutar att anta den genomförda 

egenkontrollen och översänder densamma till 

Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Enligt regeringens proposition 2002/03:119 ska kommunen 

genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna 

verksamheten. Länsstyrelsen begär årligen in egenkontrollen och 

skriver sedan ett yttrande utifrån de svar som lämnats. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago informerar. Enligt regeringens proposition 2002/03:119 

ska kommunen genom egenkontroll följa upp och utvärdera den 

egna verksamheten. Årets egenkontroll handlar delvis om den 

utveckling och förändring som skett sedan 2003 avseende 

insatstider. Eftersom förbundet bildades 2010 och utökades 

2015, har vi svårt att svara på frågor kring utvecklingen före dessa 

årtal. Så långt det gått har vi dock försökt eftersöka den 

information som efterfrågas, men inte lyckats fullt ut. Svaren på 

länsstyrelsens frågor framgår av bilagan. 
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Bilaga - Begäran om egenkontroll 
 

 

Nedan följer resultatet av den genomförda egenkontrollen i form av svar på de av 

länsstyrelsen ställda frågorna. 

 

1) Finns det idag någon del av kommunen/förbundet där insatstiden för kommunal 

räddningstjänst  har blivit längre jämfört med den plan som var gällande 2003? 

a)    Om så, vilken/vilka delar av kommunen/förbundet avses och vad är orsaken? 

 

Under perioden 2003-2010 har vi kunnat finna två åtgärder som inneburit en minskning av 

bemanning eller nedläggning av brandstationer. Sedan Räddningstjänsten Östra Götaland 

bildades 2010 fram till juni 2020 har 6 åtgärder vidtagits som inneburit minskning av 

bemanning eller att brandstationer lagts ned. Alla åtgärder redovisas i nedanstående tabell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av dessa åtgärder bedömer vi att nedläggningen av brandstationen i Gistad och i viss mån 

nedläggningen av brandstationen i Malmslätt inneburit att insatstiden har blivit något 

längre runt dessa stationer. Vi bedömer dock att räddningsinsatserna i dessa områden 

År Åtgärd 

2005 Minskad bemanning vid station Östra Ryd och station Bottna, 

Söderköpings kommun, från 1+3 till 1+2  

2006 Station Malmslätt i Linköping med bemanning 1+4 läggs ner men station 

Lambohov tillkommer 

2010 Station Åby i Norrköping med bemanning 1+4 läggs ner 

2013 Station Gistad i Linköpings kommun med bemanning 1+2 läggs ner 

2014 Minskad bemanning station Östra Ryd och station Bottna, Söderköpings 

kommun, från 1+2 till 0+2 

2015 Yttre befäl/RCB i Åtvidaberg och Valdemarsvik tas bort 

2017 Minskad bemanning station Vikingstad, Linköpings kommun, från 1+2 till 

0+2 

2019 Minskad bemanning station Skärblacka, Norrköpings kommun, från 1+7 

till 1+4 med bemanning heltid under dagtid 
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ändå kan påbörjas inom godtagbar tid, givet lokala förhållandena och riskerna i dessa 

områden. 

 

b) Om svaret ovan avser FIP besvara frågan även för räddningsenhet. 

 

Nej, svaren ovan avser inte FIP (Förstainsatsperson) eller FIB (Förstainsatsbefäl) 

 

 

2) Finns det idag någon del av kommunen/förbundet där insatstiden för kommunal 

räddningstjänst har blivit kortare jämfört med den plan som var gällande 2003? 

a)  Om så, vilken/vilka delar av kommunen/förbundet avses och vad är orsaken? 

 

Vi arbetar målinriktat med att minska våra insatstider. Vi arbetar främst med att införa fler 

FIP/FIB i organisationen. Sedan 2010 fram till juni 2020 har vi infört FIP/FIB vid totalt 6 

stationer. Under återstoden av 2020 planerar vi för att införa FIP på ytterligare en station.  

 

Vi arbetar sedan 2019 med att vid våra heltidsstationer använda mindre fordon på vissa 

typer av räddningsinsatser i syfte att minska insatstider. Våra insatstider har för perioden 

2010-2019 varit stadigt minskande, se bild nedan (observera att tiderna fram till 2015 är 

behäftade med felaktigheter som beror på SKRs uppgiftsinhämtning och tidsregistreringar 

hos SOS Alarm). 
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Bild 1. Insatstider i olika städer. Källa: Öppna jämförelser, SKR. 

 

 

 

Vi bedömer att införandet av FIP/FIB har inneburit minskade insatstider på följande orter: 

 

 Söderköping, Söderköpings kommun 

 Bottna, Söderköpings kommun 

 Vikingstad, Linköpings kommun 

 Bestorp, Linköpings kommun 

 Valdemarsvik, Valdemarsviks kommun 

 Skärblacka, Norrköpings kommun 

 

b) Om svaret ovan avser FIP besvara frågan även för räddningsenhet. 

 

Vårt målinriktade arbete med att minska insatstiderna, bland annat genom inköp av 

effektivare utrustning för positionering samt effektivare arbetssätt och rutiner för 

larmhantering gör att våra insatstider generellt minskar. I våra IT-system kan vi dock inte på 

ett enkelt sätt särskilja tider för FIP och räddningsenhet. 
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3)  Har det skett någon förändring, sedan 2003, beträffande andel av befolkningen 

som nås inom 10, 20 respektive 30 minuter för: 

 

a) Förstainsatsperson? 

 

Den andel av befolkningen som bor i de större tätorterna (Linköping och Norrköping) ökar 

kontinuerligt genom den förtätning som sker. Enligt de simuleringar som gjordes 2019 

kommer 277 000 av förbundets 335 000 invånare nås av en räddningsinsats inom 10 

minuter. Enligt samma simuleringar får mindre än omkring 1000 personer vänta längre än 

30 minuter på en räddningsinsats. 

 

2003 fanns inga tekniska simuleringsmöjligheter för att kunna beräkna andelen personer 

som nås inom olika tidsrymder, varför jämförelser är svåra att göra mellan 2003 och 2020. 

Men den förtätning av förbundets stora tätorter Linköping och Norrköping som skett 

tillsammans med det breda införandet av FIP/FIB-enheter torde innebära att en allt högre 

andel av befolkningen idag nås snabbare av en första räddningsinsats än 2003. 

 

b) Räddningsenhet? 

 

I Malmslätt och Gistad, Linköpings kommun, bedöms idag något färre antal personer nås 

inom 10 minuter jämfört med 2006 respektive 2013 av en räddningsenhet. Men den 

förtätning av förbundets stora tätorter Linköping och Norrköping som skett torde innebära 

att en allt högre andel av befolkningen nås snabbare av en räddningsenhet idag än 2003. 

 

4)  Beskriv hur HP har spridits och förankrats (eller planerats) bland politiker och 

tjänstemän. 

 

Förebyggande verksamhet 

 

Handlingsprogrammet för olycksförebyggande verksamhet arbetades fram gemensamt av 

medlemskommunerna och förbundet under 2016. Förbundet hade en drivande och 

samordnande roll i det arbetet. Det fanns en grupp av tjänstepersoner från alla parter som 

arbetade fram programmet, och det fanns en politisk referensgrupp med politiker från alla 

parter. Efter att programmet hade antagits i respektive beslutande församling, ansvarade 

var och en av parterna för att implementera programmet i sin organisation. 
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Under 2019 gjordes en uppdaterad riskanalys och även en uppföljning av det gällande 

handlingsprogrammet. Då framkom att de mål som det gällande handlingsprogrammet 

innehöll fortfarande var aktuella. Detta medförde att det gällande handlingsprogrammet var 

uppe i direktionen för aktualisering, och det beslutades att det skulle fortsätta gälla. Detta 

beslut föregicks av en dialog med förbundets medlemskommuner och länsstyrelsen. 

 

Räddningstjänst. 

 

Handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten arbetades fram av förbundet 

självt. En workshop genomfördes under september 2019, där viktiga delar i 

handlingsprogrammet bearbetades. Underlaget till detta stämdes av med direktionens 

presidie, och i november ställde sig direktionen  bakom en remissversion. I mars 2020 

antogs programmet. 

 

5)  När togs riskanalysen som används för handlingsprogrammen fram? 

Den riskanalys som ligger till grund för aktualiseringen av gällande handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och handlingsprogrammet för räddningstjänst, togs fram 

sommaren 2019. 

 

6) Samordnades arbete med LEH? 

Nej. 

 

7)  Genomförs det idag något arbete avseende riskanalys.? 

Vi följer ständigt utvecklingen av hur risker och skyddet utvecklas. Det sker via insatsstatistik 

men även andra omvärldsfaktorer (klimatförändringar, säkerhetspolitiska läget mm). Även i 

dialog med andra myndigheter får vi värdefull information som adderas den bild av riskerna 

som finns. Ambitionen är att vart fjärde år, inför varje ny mandatperiod, genomföra en 

omfattande och genomgripande aktualisering av gällande riskanalys. 

 

8)  Vilket arbete har genomförts respektive pågår inom höjd beredskap? 

Av säkerhetsskäl ger vi ett kortfattat svar i detta dokument. Vi har genomfört krigsplacering 

av personalen samt genomfört säkerhetsprövningar och säkerhetsklassningar av aktuell 

personal. Vi har parallellt med detta arbete börjat ta fram en krigsorganisation med 
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tillhörande ledningsorganisation. Arbetet med signalskydd har startat. Vi deltog i TFÖ 2020, 

dels som egen aktör och dels som samverkande aktör i alla våra medlemskommuners 

övningar.  

 

I övrigt har vi arbetat i enlighet med den överenskommelse som MSB och SKR slutit för 

perioden 2018-2020, vilket innebär åtgärder kring säkerhetsskydd, kompetensutveckling 

och vissa fysiska åtgärder. 
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 § 30. Tertialbokslut 2020-04-30– beslut 

  Dnr RÖG 2020/0286 042 

 

Direktionen beslutar:   

Direktionen beslutar att godkänna förslaget till 

tertialrapport per 30 april 2020. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Tertialrapporten har upprättats enligt begärd mall från 

medlemskommunerna, vilken utgör en övergripande 

ekonomisk sammanfattning med tillhörande 

kommentarer till genomförd verksamhet. I den 

ekonomiska sammanfattningen finns en jämförelse mot 

föregående år, en jämförelse mot fastställd budget 2020 

samt en prognos för utfallet vid årets slut. 

  

Lena Aguirre och Ulf Lago redogör för ärendet. 

Lena berättar bland annat att den rådande 

coronapandemin har medfört minskade intäkter för 

uteblivna utbildningar, hon berättar vidare att förbundet 

har två stegbilar som fortfarande står kvar i Frankrike 

men är fullt ut betalda. Ulf berättar att tillsynsbesök 

minskat samt att hembesök i samband med RKI, riktade 

kommunikationsinsatser, inte alls utförts under denna 

period.  

Ledamot Lina Alm ställer frågan när i tid det skulle kunna 

visa sig att det finns risk för ett minusresultat och Lena 

svarar möjligen framåt hösten. Ledamot Lars-Åke 

Bergstrand ställer frågan om möjlighet finns att söka 

statligt stöd på grund av pandemin.  
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Svaret blir att det finns stöd som betalas ut med 

automatik men att man kommer se över vilka 

möjligheter det finns om behov skulle uppstå. 

Prognosen visar dock på ett positivt resultat på 304 tkr i 

enlighet med budget vid årets slut.  

Ulf går igenom nyckeltalen jämfört med föregående år. 

Antalet anställda har under senaste året minskat med 

fyra personer, sjukfrånvaron har ökat något och då 

främst långtidsfrånvaron. Ulf berättar vidare att RTÖG 

den 1 april startade samverkan kring bakre ledning med 

Räddningstjänsten i Mjölby/Boxholm. 
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§ 31. Reviderad arbetsordning för direktionen  och 

instruktion till förbundsdirektören– beslut 

Dnr RÖG 2020/0285 170   

   

  Direktionen beslutar:  

 

Direktionen beslutar att anta den föreslagna 

revideringen av arbetsordning för direktionen och 

instruktion till förbundsdirektören. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Den pågående pandemin har väckt frågan om 

möjligheten för ledamöter att närvara på distans vid 

direktionens sammanträden. Den nu gällande 

arbetsordningen möjliggör inte detta. 

 

I den nu föreslagna och reviderade 

arbetsordningen ges denna möjlighet. I denna 

arbetsordning kan direktionen, om särskilda skäl 

föreligger, sammanträda med ledamöter på distans. 

Ordförande avgör om så får ske. 

Förändringen beskrivs i ett tillägg under p. 2.4 i 

arbetsordningen. 
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 § 32. Uppföljning av verksamhetsplanen – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet:    

Ulf Lago går igenom verksamhetsplanen för första 

tertialen. Som framkommit i tidigare redovisningar 

under mötet har den rådande pandemin gjort att 

utbildningsinsatser och tillsynsbesök inte kunnat 

genomföras som planerat.  

Ett nytt koncept håller på att tas fram för människor 

som bor dit vi har lång insatstid och det beräknas 

vara klart efter sommaren.  

Under punkten En attraktivare arbetsplats påpekas 

att fel siffra smugit sig in i meningen ”Andelen 

medarbetare som har kännedom om programmet… 

rätt siffra ska vara 100 % som beslutades om på 

direktionsmötet 2019-12-11. 
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§ 33. Revisionsrapport – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet:  

Lena Aguirre går igenom förbundsrevisionens 

revisionsberättelse 2019. Förbundsrevisionen pekar 

på två förbättringsområden, dels gällande den 

interna kontrollen där det rekommenderas att 

direktionen årligen genomför en risk- och 

väsentlighetsanalys som ska ligga till grund för den 

interna styrningen, dels att tydliggöra kriterier för 

måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning. 
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§ 34. Sammanställd redovisning av genomförd 

internkontroll första tertialen 2020 – information 

  Dnr: RÖG 2020/0287 101 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Lena Aguirre har tillsammans med 

internkontrollanterna Christer Frey och Kenneth 

Johansson genomfört internkontroll av första 

tertialen. Inom områdena Säkrare boende, Säkrare 

skola samt Stärkt säkerhet för vissa grupper har den 

rådande coronapandemin begränsat förbundets 

möjligheter att nå de uppställda målen. Vidare 

kontrolleras området Ekonomi med fakturor och 

avtal, Myndighetsutövning, Säkerhetsskydd och 

Personal.  
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 § 35. Aktuella fastighetsfrågor – information 

   

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Mikael Skoog rapporterar kort om planeringen inför 

den nya räddningsstationen som ska ersätta station 

Centrum i Norrköping. Information kommer att ges 

löpande.  
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§ 36. Delegater vid Räddningstjänsten Östra Götaland – 

Information 

Dnr RÖG 2019/0088 002 

  

Direktionen beslutar: 

Lägga informationen till protokollet. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago redogör kort för den reviderade 

delegationsordningen. Revideringarna innebär 

främst namnbyte på grund av nya brandingenjörer 

samt att titeln Produktionschef Förebyggande nu 

ändrats till Chef Samhällsskydd. 
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 § 37. Sotningsupphandling – Information 

   

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar om sotningsupphandlingen 

som pågår nu och som ska ligga ute en månad. Den 

innefattar sotning och brandskyddskontroll. 

Ikraftträdande är 2/7 2021. 

Ledamot Kenneth Johansson ställer frågan om det 

kommer att vara möjligt att välja annan sotare än 

den vinnande och svaret blir Ja, det kan man. Det 

kan innebära en ökad ärendehantering om många 

väljer att välja annan som skedde vid förra 

upphandlingen. Kenneth undrar vidare om det är 

möjligt att samordna sotning med inspektion, svaret 

blir att det kan vara svårt då frister (tidsintervall) för 

brandskyddskontroll föreskrivs av MSB och frister 

för sotning föreskrivs av kommunen.  

Ledamot Christian Widlund undrar hur pris och 

kvalitet sätts i upphandlingen i och med Lagen om 

upphandling (LOU) och Per svarar att denna 

upphandling sker genom Lagen om upphandling av 

koncessioner (LUK) där anbudslämnaren kan sätta 

ett pris t. ex. 
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 § 38. Information om verksamheten. 

 

Ulf Lago informerar om att provtagning kommer att 

ske vid räddningsövningsfältet i Norrköping som 

tidigare har skett på övningsfältet i Linköping. 

 

Förbundet inväntar två stegbilar inköpta i Frankrike 

som ännu inte kunnat levereras på grund av 

pandemin. De är fullt ut betalda. 

 

Angående coronapendemin har förbundet vidtagit 

åtgärder som i nuläget gäller fram till september. 

Förbundet har varit förskonat från hög frånvaro på 

grund av pandemin och det har funnits något 

enstaka konstaterat fall i organisationen. 

 

Såhär års kan det komma in önskemål, speciellt från 

boende i skärgården om eldningsförbud då boende 

kan se att många besökare eldar på klippor och i 

området. Det är dock kommuner och Länsstyrelsen 

i första hand som bestämmer om eldningsförbud 

inte räddningstjänsten. Nu finns dock ett samarbete 

mellan berörda kommuner om brandsäkerhet i 

skärgården. 
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§ 39.          Övriga frågor. 

Ordförande Magnus Cato påminner om inbjudan till 

föreläsning om utbildningen En attraktivare 

arbetsplats som alla anställda i förbundet fått. Nu är 

det ledamöternas tur och den ges på Louis De Geer 

i Norrköping den 24 augusti 2020. Inbjudan 

kommer att gå ut. 
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§ 40.         Delegations- och anmälningsärenden 

      Arbetsgivarfrågor 

 

  Inga delegationsärenden anmälda. 
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 § 41. Mötet avslutas. 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte med att 

önska en trevlig sommar, direktionen tackar och önskar detsamma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


