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Direktionen Sammanträdesprotokoll 5/2020 

 

2020-10-07 

 

Plats och tid: Centrum kl. 13:00 

  

 

Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Christian Widlund (C) tj.görande, Norrköping 

Lina Alm (M) Norrköping 

Conny Delerud (S) Linköping 

Kenneth Johansson (S) tj.görande, Söderköping 

Anders Carlsson (C) Valdemarsvik 

Lars-Åke Bergstrand (S) Åtvidaberg 

 

  

Ersättare: Christer Frey (M) Norrköping, deltar på distans 

Yvonne de Martin (C)  Linköping 

Sofia Bjelke (S) Linköping 

Per Hollertz (M) Valdemarsvik 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

Övriga: 

Bengt Wastesson (KD) Söderköping 

Joakim Magnusson (C) Åtvidaberg 

Magnus Cato (S), Norrköping 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under  

§ 56- 66 

 

Ord.: John Johansson, brandman 

Kenneth Eriksson, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

Lina Alm 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 56-69 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

Justerande:  
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 5/2020 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2020-10-07 Justeringsdatum: 2020-10-16 

Anslags uppsättande; 2020-10-20 Anslags nedtagande; 2020-11-12 
 

 

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 

Ordförande presenterar ny personalföreträdare Kenneth Eriksson 
 

§ 56. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

§ 57. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lina Alm till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum  

2020-10-16.  

 

 

 

 

§ 58. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

tillägg för nytt beslutsärende: Dataskyddsombud för 

Räddningstjänsten Östra Götaland § 63. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 59. Delårsbokslut – beslut 

 Dnr: RÖG 2020/0444 042 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 

att godkänna förslaget till delårsrapport per 31 augusti 

2020. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med god 

redovisningssed för kommunal verksamhet och följer de 

rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning 

gett ut. Delårsrapporten granskas av förbundsrevisionen 

som efter genomförd granskning lämnar sin bedömning. 

  

 Ulf och Lena presenterar förvaltningsberättelsen. På grund 

av covid 19 har intäkter för externa utbildningar sjunkit och 

tillsyner tillika RKI, (riktade kommunikationsinsatser i 

hemmet) har inte kunnat genomföras som planerat. Fyra 

kommuner har anslutit till bakre ledning, Ödeshög, Boxholm, 

Kinda och Ödeshög och Finspång kommun ansluter från 1 

oktober 2020. Ett nytt it-stöd i bilarna är på gång och ett nytt 

system, Smart passage att användas vid automatlarm. 

Förbundet har fått två drönare och två höjdfordon. 

Förbundet har inte märkbart haft högre sjuktal på grund av 

covid 19 utan det ligger relativt konstant. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 60. Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll – 

beslut 

Dnr: RÖG 2020/0445 043 

 

Direktionen beslutar: 

 hemställa hos medlemskommunerna att anta nya 

avgifter för rengöring och brandskyddskontroll 

 

 uppdra åt förbundsdirektör att upprätta de 

beslutsunderlag som kommunerna behöver 

 

Beskrivning av ärendet: 

Enligt gällande förbundsordning ska förbundet 

svara för att rengöring och brandskyddskontroll 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) sker. 

Förbundet handlar regelbundet upp entreprenörer 

som i medlemskommunerna utför dessa tjänster. 

En sådan upphandling är nu i sitt slutskede och det 

ska, när upphandlingen är klar, skrivas avtal med 

entreprenörerna. I och med detta behöver 

medlemskommuner fatta beslut om avgifter för 

rengöring och brandskyddskontroll. 

Den upphandling som skett nu avser för första 

gången alla fem medlemskommuner, vilket har varit 

möjligt genom att de tidigare avtalen löper ut vid 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

samma tidpunkt. Varje kommun har utgjort ett eget 

avtalsområde. Detta innebär att avtalen som 

kommer slutas startar och löper ut vid samma 

tidpunkter. 

Innan avtal med entreprenörer kan slutas, behöver 

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

fatta beslut om de avgifter som ska gälla för 

rengöring och brandskyddskontroll. Dessa avgifter 

kommer vara samma i alla kommuner. 

Ulf och Per redogör för ärendet. Upphandlingen har 

överklagats av en part men det är ändå av vikt att 

medlemskommunerna fastställer de nya avgifterna 

när det nya avtalet väl träder ikraft.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 61. Program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, 

trakasserier och mobbning – beslut 

Dnr: RÖG 2020/0446 003 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta det föreslagna programmet för 

aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och 

mobbning. 

Att uppdra till presidiet att ta fram motsvarande 

program för direktionen. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutade 2017-12-04 att ge förbundsdirektören i 

uppdrag att inrätta en aktiv nolltolerans mot 

kränkningar, trakasserier och mobbning. Ett 

program ska skapas som aktivt förebygger och 

motarbetar alla former av sådana beteenden. 

 

Ett program har tagits fram och presenterats för 

Direktionen Räddningstjänsten Östra Götaland 

2020-06-03. Efter förslag från Direktionen för 

Räddningstjänsten Östra Götaland har programmet 

reviderats och presentats i sin helhet 2020-10-07. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

kommer att genomgå samma utbildning i 

nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och 

mobbning som medarbetare i Räddningstjänsten 

Östra Götaland gjort.  

Ingela presenterar programmet med de föreslagna 

ändringar som direktionen kommit fram till under 

utbildningsdag 2020-06-03. 

Yrkande: 

Lina Alm yrkar på att uppdra till presidiet att ta fram 

motsvarande program för direktionen. 

Ordförande ställer två förslag till beslut: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta det föreslagna programmet för 

aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och 

mobbning. 

Att uppdra till presidiet att ta fram motsvarande 

program för direktionen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 62. Norrköpings kommun klimatanpassningsprogram – 

Beslut  

Dnr: RÖG 2020/0391 402 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att ställa sig positiv till riktlinjen bortsett 

från de delar som innehåller styrning av och 

åtagande för RTÖG. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Norrköpings kommun har  arbetat med en riktlinje 

för klimatanpassning. Räddningstjänsten Östra 

Götaland (RTÖG) har varit med i detta arbete. 

Riktlinjen har skickats ut på remiss till berörda. 

 

Ulf presenterar ärendet som återremitterades på 

direktionsmötet 2020-09-03.  

I riktlinjen anges att det ska vara styrande även för 

RTÖG. Styrningen av RTÖGs verksamhet sker dock 

via förbundsordning och överenskommelse som 

alla medlemskommuner beslutar om, varför det inte 

är möjligt för RTÖG att styras av andra 

styrdokument från medlemskommuner. 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland har varit med 

under framtagandet av Norrköpings kommuns 

riktlinje för klimatanpassning. Ett skäl till detta är att 

förbundet enligt förbundsordningen ”..i skälig 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

omfattning ska biträda och stödja 

medlemskommunerna med sin specialkompetens”. 

Ett annat skäl är att förbundet i sitt eget arbete kan 

bidra till minskad klimatpåverkan. 

 

Riktlinjen innehåller flera delar som är viktiga i 

klimatanpassningsarbetet. Räddningstjänst är en 

viktig del i detta arbete, inte minst när det kommer 

till planering av det skadeavhjälpande arbetet och 

att riskreducerande åtgärder vidtas tidigt i 

samhällsplaneringsprocessen. 

 

Riktlinjen ska utgöra grund för budget, 

uppdragsplaner, verksamhetsplaner och 

upphandling inte bara för kommuner och 

kommunala bolag, utan även för kommunalförbund 

(RTÖG). Vidare anges att riktlinjen även ska 

tillämpas i sin helhet av kommunalförbund (RTÖG). 

 

RTÖG styrs dock  av alla medlemskommuner via 

förbundsordning och överenskommelse som alla 

fem medlemskommunerna tillsammans beslutar 

om. Även förbundets finansiering sker gemensamt 

av förbundets medlemskommuner utifrån dessa 

styrdokument. Mot denna bakgrund är det inte 

möjligt för RTÖG att styras av andra styrdokument 

från enskilda kommuner. Det skulle leda till en 

ohållbar situation när olika kommuner vill styra 

RTÖG via andra och lokala styrdokument.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

RTÖG kommer dock fortsätta att stödja Norrköpings 

kommuns (och alla andra medlemskommuners) 

arbete för klimatanpassning, vilket ligger helt inom 

ramen för förbundets uppdrag att ”…i skälig 

omfattning biträda och stödja 

medlemskommunerna med sin specialkompetens”. 

RTÖG kommer också fortsätta arbete för att minska 

klimatpåverkan i sin verksamhet. 

  

Förutom ovanstående har förbundet inget övrigt 

att erinra mot innehållet i riktlinjen, och ser fram 

emot ett fortsatt gott samarbete. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 63. Dataskyddsombud för Räddningstjänsten Östra 

Götaland - Beslut 

Dnr: RÖG 2020/0455 004 
 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att utse Elin Borg till Dataskyddsombud 

från och med den 2 november 2020. 
 

Beskrivning av ärendet: 

Rekrytering av nytt dataskyddsombud på 

Norrköpings kommuns kansli är klar och från och 

med 2 november är Elin Borg dataskyddsombud.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 64. Uppföljning verksamhetsplan 2020 – information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf informerar om uppföljningen som sträcker sig till 

2020-08-31. På grund av den rådande pandemin, 

covid 19, kommer följande mål, som förutsätter 

externa kontakter, inte kunna nås; 

o säkrare boende 

o säkrare barn och ungdomar 

o säkerhet för grupper och individer 

o stärkt förmåga att hantera stora olyckor (tillsyner) 

 

Dessa verksamheter har dock successivt startats 

upp igen efter sommaren. 

 

För övriga mål ser möjligheterna till måluppfyllelse 

goda ut. 

Lina Alm efterfrågar en analys- och 

konsekvensbeskrivning för ekonomi och 

verksamhet. Ulf kommer att lägga till en sådan. 

Anders Carlsson funderar, med anledning av 

minskade tillsyner, hur säkerheten med t ex 

utrymningsvägar på offentliga platser upprätthålls. 



  Sidan 

14 av 20 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

På sidan 3, tabell 3 ska sista kolumnen ”summa” 

strykas. Likaså ska det under p. 7 stå 100 % som 

tidigare beslutats. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 65. Internkontroll – tertial 2 

  Dnr: RÖG 2020/0287 101 

   

Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Sammanställd redovisning av genomförd 

internkontroll andra tertialet 2020 presenteras av  

Lena och internkontrollanterna Christer Frey och 

Kenneth Johansson. Under denna period har fokus 

varit arbetet med kring covid 19. Ledning och 

styrning i samband med detta har utvärderats två 

gånger och en tredje utvärdering är under arbete. 

Den låga sjukfrånvaron under denna tid indikerar 

att ledning och styrning av verksamheten varit god. 

När det gäller förelägganden har inga nya utfärdats 

under tertial två och pågående förlägganden har 

fått förlängd rättelsetid, även detta på grund av 

covid 19. Ledamöter undrar vad för slags 

förlägganden som fått förlängd rättelsetid och 

svaret blir att det är ärenden där inga akuta eller 

farliga åtgärder ska göras utan det kan handla om 

upprättande av rutiner eller beställning av ny dörr 

som exempel. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

I övrigt går man igenom punkterna personal, 

ekonomi, kundfakturering och dokumentation 

räddningsinsatser samt 

inköp/upphandling/konkurrensutsättning. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

17 av 20 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 66. Information om verksamheten 

Ulf informerar. Under hösten 2020 planeras 

förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO), 

det kommer bland annat ställas högre krav på 

bakre ledning.  

Förbundets it-område behöver stärkas upp och 

genom riktade statsbidrag kommer en it-chef 

rekryteras inom kort. 

Konferensen Brand 2020 som skulle genomförts i 

maj kommer nu att sändas digitalt 10-11 november. 

Länk skickas ut för intresserade och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår.   

Två upphandlingar har överklagats, upphandling av 

andningsskydd som nu ligger hos kammarrätten 

och sotningsupphandlingen där vi inväntar svar från 

förvaltningsrätten. 

Den 12 november är det medlemsdialog. 

Frågan har gått ut till närliggande kommuner om 

medlemskap i förbundet och deadline för svar är 

sista oktober.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 67.  Övriga frågor  

   

  Inga övriga frågor anmälda. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 68. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2020-09-04

  --2020-10-07 redovisas på dagens sammanträde. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 69. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


