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602 39 Norrköping 
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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 6/2020 

 

2020-11-12 

 

Plats och tid: Digitalt via Teams från stn Centrum Kl.13:00 

  

 

Beslutande: 

 

Magnus Cato (S), ordförande, Norrköping 

Linnea Jägestedt (M) vice ordförande, Linköping 

Lina Alm (M), Norrköping  

Conny Delerud (S), Linköping 

Bengt Wastesson (KD), Söderköping 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 

  

Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping 

Christer Frey (M), Norrköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

Kenneth Johansson (S), Söderköping fr. o. m § 75 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 

Joar Hjertberg, chef för Samhällsskydd 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under  

§ 70- 82 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Wernhede, brandman 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

Conny Delerud 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 70-84 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Magnus Cato 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 6/2020 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2020-11-12 Justeringsdatum: 2020-11-19 

Anslags uppsättande; 2020-11-20 Anslags nedtagande; 2020-12-16 
 

 

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 

§ 70. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. Ledamöter samt Mikael Skoog och Jonas Holmgren 

deltar via Teams.  

 

 

 

 

§ 71. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Conny Delerud till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad  

2020-11-19. 

 

 

 

 

§ 72. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 73. Sammanträdestider 2021 – beslut 

 Dnr: RÖG 2020/0501 100 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar återremittera mötestider för 2021 till mötet 

10 december. 

  

 

 Beskrivning av ärendet: 

Diskussioner förs om föreslagna mötestider som för många 

krockar med andra möten. Det framförs också en önskan att ta 

hänsyn till skollov som sportlov och höstlov. Ordförande ber om 

medskick från ledamöterna om förslag på nya tider.  

Ärendet återremitteras för att tas upp på mötet 10 december. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 74. Vitesföreläggande vid tillsyn – beslut 

  Dnr: RÖG 2019/0465 171 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar om återremittering av ärendet 

för att tas upp när det finns ett skriftligt underlag 

och tydlig information om handläggningens gång.

   

  Beskrivning av ärendet: 

Chef för samhällsskydd Joar Hjertberg föredrar 

ärendet som gäller ett hyreshus i Valdemarsviks 

kommun som fått ett föreläggande då 

brandskyddet inte anses optimalt för de boende. 

Inga åtgärder har gjorts trots flertalet kontakter från 

handläggare på samhällsskydd varför det nu är 

aktuellt med att vitesförelägga fastighetsägaren. 

Ärendet diskuteras genomgående men då inget 

skriftligt underlag skickats ut inför mötet ställer sig 

majoriteten bakom det yrkande som läggs fram av 

Lina Alm.  

Lina Alm yrkar på återremittering för ärendet på 

grund av avsaknad av skriftligt underlag med 

information om handläggningens gång. 

Yrkande: Återremittering av ärendet då ett skriftligt 

underlag saknas. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Ordförande ställer förslag på två beslut: 

1, Beslut om vitesföreläggande 

2, Återremittering av ärendet för att tas upp när det 

finns ett skriftligt underlag och tydlig information 

om handläggningens gång. 

Direktionen beslutar enligt förslag 2: 

Direktionen beslutar om återremittering av ärendet 

för att tas upp när det finns ett skriftligt underlag 

och tydlig information om handläggningens gång. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 75. Brand- och blåljussamverkan i skärgården – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

   

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om Brand- och 

blåljussamverkan i skärgården som syftar till att öka 

känslan av säkerhet för invånare som bor på ställen 

där det kan ta längre tid för räddningsinsatser att 

komma. Det finns en ökad oro generellt för bränder 

i naturen, dels på grund av klimatförändringar, dels 

på grund av att många människor nu söker sig ut i 

naturen, så kallad skärgårdsturism.  

Man undersöker om det är möjligt med tidsbundna 

generella eldningsförbud för delar av skärgården. 

Samverkan sker mellan närliggande kommuner, 

Länsstyrelsen, kustbevakningen, SOS Alarm, SSRS 

och RTÖG. 

Nästa möte kommer att ske i januari 2021. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 76. Räddningstjänstsamverkan sydöstra Sverige – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Jonas Holmgren presenterar ärendet. 

Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSÖS, växte fram 

under skogsbrandsommaren 2018 och innefattar 5 

län, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge. Samverkan är viktig för att bland 

annat tillgodose kommande krav i föreskrift om 

ledningssystem för kommunal räddningstjänst och 

för en utvecklad möjlighet att effektivt hantera 

omfattande räddningsinsatser. 

Samverkan planeras starta 1 januari 2022.   
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 77. Revisorernas granskning– information 

  Dnr: 2020/0444 042 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Ordförande informerar om revisorernas granskning 

och bedömning av RTÖG:s delårsrapport per 31 

augusti 2020.  

Citat: Revisorernas samlade bedömning är att 

resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 

direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för 

verksamheten. Slut på citat. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 78. VP 2021- information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf redogör kort för arbetet med 

verksamhetsplanen VP 2021 som kommer tas upp 

för beslut nästa möte. Nytt för 2021 är bland annat 

förstärkt säkerhet för enskilda som själva har svårt 

att hantera ev. bränder i sitt boende och för boende 

långt från närmaste tätort. Kortare insatstider, 

mindre fordon och delad styrka samt fortsatt arbete 

med attraktiv arbetsplats och kompetenshöjande 

insatser kring mänskliga rättigheter. 

Ledamöter tar upp frågan om hur mycket som togs 

upp på konferensen Brand 2020 som påverkar 

verksamhetsplanen 2021 och svaret blir att mycket 

av det som togs upp på konferensen finns med i 

kommande VP. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 79. Nytt räddningsövningsfält- information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf fortsätter med att informera om planerna för ett 

nytt räddningsövningsfält. Det finns nu en tänkt 

plats för ett nytt räddningsövningsfält som skulle 

kunna ersätta övningsfältet i Linköping och 

Norrköping. En ny anläggning skulle öka 

möjligheterna för övningar på naturolyckor, 

avsiktliga olyckor, svåra trafikolyckor etc. men även 

öka möjligheterna att öva med nya hjälpmedel som 

drönare t. ex. Några krav på anläggningsplatsen är 

att det inte finns någon bullerkänslig omgivning, den 

ska gå att nås inom 10-15 minuters bilfärd från 

Linköping och Norrköping och närhet till vatten.  

  



  Sidan 

12 av 16 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 80. Ändring i delegationsordning- information 

 

   

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

 

  Beskrivning av ärendet:  

  Ulf informerar om nya namn på delegationslistan. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 81. Information om verksamheten  

   

Ulf informerar om planerna med ny deltidsstation i 

Ljungsbro. Eventuellt kan en ny sådan finnas på 

plats 2026. Samarbete har inletts med 

Lejonfastigheter och Linköpings kommun. 

 

Utvidgning av förbundet. Ulf och presidiet har varit 

ute hos de tillfrågade kommunerna och presenterat 

förbundet men inget tydligt svar har getts. Klart är 

att inga nya kommuner kommer det närmaste året. 

Dock finns intresse och som Ulf säger: Dörren står 

fortsatt öppen. 

 

Covid -19. Mikael Skoog berättar hur RTÖG hanterar 

den allvarliga situationen vi alla står inför. En 

särskild förvaltningsledning arbetar med 

restriktioner och hemarbete av kontorspersonal 

genomförs i den mån det går för arbetets art. 

Många utbildningar, externa som interna, får ligga 

på vänt nu.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 82. Övriga frågor. 

Yvonne de Martin har ställt en fråga om Pfas som 

även tidigare Lars-Åke Bergstrand uttryckt en 

önskan att få mer vetskap om. Svaret blir att det ska 

tas fram ett informationspaket till nästa möte för att 

möta upp frågor kring detta. 

 

Lina Alm saknade ekonomisk redovisning denna 

gång vilket kommer till nästa möte blev svaret. 

 

Bengt Wastesson ställde frågor om kunskapen om 

dykning och fridykning, Jonas svarar att dessa 

kunskaper finns i utbildningspaketet för brandmän. 

 

Praktiska frågor om diverse blanketter kommer upp 

nu när hemarbete medför att man inte har tillgång 

till skrivare och scanner i lika hög grad. Sekreterare 

kommer att skicka ut aktuella blanketter. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 83. Delegations- och anmälningsärenden 

 Arbetsgivarfrågor 

  

  Inga delegationsbeslut redovisades. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 84. Mötet avslutas.  

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


