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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under  

§§ 33-47 

 

Ord.: John Wernhede, brandman 

Kenneth Eriksson, brandman 

 

Utses att justera: 

 

 

 

Magnus Cato 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 33-49 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-04-22 Justeringsdatum: 2021-04-29 

Anslags uppsättande; 2021-04-30 Anslags nedtagande; 2021-05-24 
 

 

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 

§ 33. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 34. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Magnus Cato till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum  

2021-04-29.  

 

 

 

 

 

§ 35. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

§ 36. Remiss av MSB:s föreskrifter om kommunala 

handlingsprogram – beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0025 179 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 

att lämna bilagt remissvar. 

 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. MSB får med stöd av lagen om 

skydd mot olyckor (SFS 2003:778) meddela föreskrifter om 

innehåll och struktur i de kommunala 

handlingsprogrammen för skydd mot olyckor. Syftet med 

föreskriftsrätten är att handlingsprogrammen ska bli 

konkretare, hålla högre kvalitet och bli mer jämförbara. På så 

vis väntas skyddet mot olyckor blir mer likvärdigt över 

landet. 

 

Räddningstjänsten Östa Götaland har som remissinstans 

fått möjlighet att ge sin syn på förslaget. Remissvaret biläggs 

protokollet i sin helhet. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 37. Remiss av MSB:s förslag till nya föreskrifter om 

behörighet att vara räddningsledare eller 

räddningschef – beslut 

Dnr: RÖG 2021/0155 179 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att lämna följande remissvar. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. Syftet med föreskriften är 

att samma behörighetskrav på räddningsledare och 

räddningschef ska gälla framöver som före den 1 

januari 2021.  

 

Räddningschefen är enligt 3 kap §16 ansvarig för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Organiseringen av kommunal räddningstjänst har 

förändrats markant de senaste åren. Idag är 

kommunalförbund det vanligaste sättet för 

kommunerna att organisera sin räddningstjänst. 

Detta har fått till följd att 

räddningstjänstorganisationerna har blivit  färre 

men större. 

 

Parallellt med detta har riskbilden markant 

förändrats. Klimatförändringarna ger upphov till 

mer omfattande och mer komplexa olyckor. Det 

säkerhetspolitiska läget ger upphov till förändrad 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

riskbild, och uppbyggnad av det civila försvaret har 

pekats ut som en stor utmaning för framtiden. 

Denna och annan utveckling har föredömligt 

beskrivits bland annat av MSB i framtidsstudien 

Räddningstjänsten 2030. Även  propositionen till 

den reviderade lagen om skydd mot olyckor tar upp 

den förändrade riskbilden, där propositionens 

första mening är att ” den kommunala 

räddningstjänsten står inför stora utmaningar när 

det kommer till att effektivt hantera stora och 

allvarliga olyckor.  ” 

Mot denna bakgrund är det rimligt att den 

förändrade riskbilden och räddningstjänsternas 

förändrade organisering också återspeglas i de 

utbildningskrav som ställs på räddningschefen. Det 

bör enligt vår mening framkomma på ett tydligt sätt 

i föreskriftstext eller allmänt råd att 

räddningschefens kompetens tydligt ska motsvara 

kommunens riskbild.   
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 38. Remiss av MSB:s förslag till nya föreskrifter om 

ledning av kommunal räddningstjänst – beslut 

Dnr: RÖG 2021/0034 179 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att lämna följande remissvar. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Remissvar 

Ulf Lago föredrar ärendet. I allt väsentligt ställer sig 

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) bakom 

förslaget till föreskrift och den tydliga 

ambitionshöjningen avseende ledning av kommunal 

räddningstjänst. Den föreslagna föreskriftens 

tillämpningsområde kommer ge goda möjligheter 

att hantera omfattande och allvarliga olyckor 

effektivare. Nedan lämnar RTÖG synpunkter på 

remissvaret dels vad gäller föreskriften, dels vad 

gäller konsekvensbeskrivningen. 

 

Jonas Holmgren går igenom punkterna. 

Synpunkter förslag till föreskrift: 

2 kap 5§  avseende punkt 3 

Punkt 3 bör tas bort då det riskerar bli otydligt i förhållande till skrivningen i 

lagen om skydd mot olyckor (SFS 2020:882) , 3 kap 8a§ samt 3 kap 16§ 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

2 kap 5§ avseende pkt 5 

Punkt 5 bör tas bort, då den riskerar vara otydlig i förhållande till skrivning i 

10§ och 11§.    

2 kap 6§ 

Paragrafen bör förtydligas så att beslut som tas för att räddningstjänsten 

ska bedrivas effektivt ska ske enligt den instruktion eller inriktning som 

räddningschef angivit. 

2 kap 7§ 

Det bör vara räddningschefen som har ansvaret för den övergripande 

ledningen och att vakthavande räddningschef kontinuerligt kan upprätthålla 

denna. Föreskriften bör kompletteras med att ansvarsfördelning mellan 

räddningschef och vakthavande räddningschef ska beskrivas. 

 

2 kap 9§ 

I rådstexten framgår att kraven på vakthavande räddningschef och 

vakthavande befäl är identiska. Det borde enligt vår mening vara varken 

nödvändigt eller praktiskt genomförbart. Kraven på vakthavande befäl 

behöver enligt vår mening inte vara lika höga som på vakthavande 

räddningschef.  

Räddningsledare, allmänt råd, pkt 2 

Befogenhet att besluta om vilken kommun som ska ansvara för ledning av 

räddningsinsatser bör enligt vår mening ligga på räddningschef i berörda 

kommuner, inte berörda räddningsledare, under förutsättning det bedöms 

möjligt med hänsyn tagen till skrivning i 3 Kap 16 a § LSO.  

 

2 kap 16§ 

Nuvarande rådstext hänvisar till att det till det vakthavande befälets 

förfogande ska finnas personal i tillräcklig omfattning. Rådstexten bör 

ändras så det till den övergripande ledningens förfogande ska finnas 



  Sidan 

9 av 22 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

personal i tillräcklig omfattning att hantera uppgifterna i 2 kap 4§ respektive 

2 kap 5§.  

 

2 kap 21§ 

Idag saknas det vägledning för driftform eller nationell standard avseende 

teknisk infrastruktur för övergripande ledning. Detta kan leda till att 

paragrafen i sin nuvarande lydelse blir omfattande och resurskrävande för 

de ledningssystem som byggs upp. Det hade varit önskvärt med tydligare 

vägledningar innan denna paragraf träder ikraft. 

 

2 kap 23§ 

Paragrafen bör enligt vår mening tas bort då den anses självklar. 

3 kap 

De tre allmänna råden avseende kriterier för övertagande, planering och 

ledning av räddningstjänst bör kompletteras med föreskrift i särskilda 

paragrafer.  

 

 

Synpunkter på konsekvensbeskrivning beträffande förslag till föreskrift 

om ledning av kommunal räddningstjänst 

 

Konsekvenser av regleringen, första stycket 

Beskrivningen sammanfaller inte med vår uppfattning. Om vi inte kan 

behålla  nuvarande rutin och arbetssätt avseende tillgänglighet, är vår 

bedömning att kostnaderna kommer öka mer än vad som hanterats i 

utredningen och propositionen i lagstiftningen.  

 

Konsekvenser av regleringen, tredje stycket 

Konsekvensbeskrivningen bör tydliggöra en specifik tidplan för när 

föreskriften träder i kraft, med tanke på den korta tid som står till 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

förfogande för den avsevärda ambitionshöjningen när det gäller ledning av 

kommunal räddningstjänst.  

 

En tidplan är angelägen dels ur ett ekonomiskt perspektiv men också utifrån 

möjlighet att rekrytera och utbilda beslutsfattare på olika nivåer. 

 

Konsekvens av regleringen för företag, femte stycket 

Det finns ett stort behov av att en tydlig beskrivning av roller och funktioner 

finns tillgänglig i form av vägledning från MSB från det datum som föreskrift 

om ledning av kommunal räddningstjänst fastställs.  

 

Otydlighet kring roller och funktioner riskerar att försvåra för den 

kommunala räddningstjänsten att effektivt hantera omfattande och allvarliga 

olyckor samt samarbeta kring ledningssystem. 

 

Konsekvens av regleringen för företag, sjätte stycket 

Nuvarande skrivning bör förtydligas och då tydligt beskriva avsedd skillnad 

mellan kommunens organisation för räddningstjänst och andra aktörer när 

det gäller hur delegation av vissa befogenheter ska ordnas 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 39. Program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, 

trakasserier och mobbning för direktionen för 

Räddningstjänsten Östra Götaland– beslut 

Dnr: RÖG 2021/0200 003 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta förslaget till program för aktiv 

nolltolerans mot kränkningar, mobbning och 

sexuella trakasserier. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar. Vid direktionsmötet 7 oktober fick 

presidiet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 

program för aktiv nolltolerans mot kränkning, 

mobbning och trakasserier för direktionen. 

Presidiet har sett stora fördelar att direktionens 

program följer det som förbundets anställda har, 

och som också ger direktionen förutsättningar att 

leda förbundets arbete inom området. 

Ulf tar upp tre punkter, 

1, introduktion av programmet när ny direktion 

tillträder, repetition var tredje år 

2, mångfaldsdiskussion en gång per tertial 

3, direktionens ledamöter erbjuds deltaga i 

medarbetardagarna, i höst är temat Mänskliga 

rättigheter. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 40. Ändring i delegationsordningen– beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0201 002 

 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta förslaget till ny delegationsordning 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Den 1 januari 2021 trädde en reviderad lag om 

skydd mot olyckor i kraft. Som en följd av detta 

behöver den nu gällande delegationsordning 

revideras. 

 

Ulf Lago förklarar att förändringarna i 

delegationsordningen endast innebär förändringar 

vad avser paragrafhänvisningar till den nya 

lagstiftningen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 41. Nytt mätverktyg för arbetsmiljön, PULS – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ingela Wik berättar om det nya verktyget som ska 

mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det kommer 

bestå av korta och återkommande mail som skickas 

till medarbetarna med 5 frågor som handlar om 

känslan av engagemang, arbetsuppgifter och 

arbetsverktyg, gemenskapskulturen, ledarskap samt 

stressnivån. Det finns 4 svarsalternativ i form av 

mindre glad till mycket glad figur. Vitsen är att det 

ska vara enkelt att svara och en fördjupning görs så 

av svaren. Dessa kommer att tas upp på respektive 

avdelnings arbetsplatsträffar. Svaren är 

anonymiserade. Mätverktyget PULS ersätter de 

tidigare medarbetarenkäterna som haft ett större 

format. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 42. Information om processen med ändrade förmågor  

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar om arbetet med de ändrade 

förmågorna. Nu är vattendyk på Centrum, övriga 

stationer övar ytlivräddning och på Lambohov 

testas mindre och snabbare fordon för räddning 

under svåra förhållanden. 

På Kallerstad pågår ett projekt för en vattenfarkost, 

båtar finns redan. Det har talats om att köpa in en 

vattenskoter men det är inte troligt i dagsläget.  

På Kallerstad finns god utbildning för 

höghöjdsräddning men full kompetens beräknas 

finnas i juni och då flyttas ansvaret över från 

Centrum till Kallerstad.  

Som tidigare är Kem en specialkompetens på 

Kvillinge station. 

Det finns en ytterligare kompetens, personal som är 

utbildade på specialfordon vid sök- och 

räddningsinsatser som eventuellt även kommer att 

ingå i ett nationellt säkerhetsarbete. Ulf Lago inflikar 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

att det finns ett stort sekretesskrav på denna typ av 

insats. 

Ledamot efterfrågar om drönare finns och används 

i förbundet och svaret blir att Ja, det har funnits en 

tid och kan vara en värdefull hjälp vid t ex 

skogsbränder för att lokalisera områden.  

Ledamöter är också intresserade av att veta hur 

personalen hanterat de förändrade förmågorna, 

speciellt de som blivit direkt berörda. Svaret blir att 

det funnits både positiva och negativa reaktioner. 
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§ 43. Information om arbetet 

medlemsförbundsutvidgning 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar, Finspångs kommun har tackat 

nej till medlemskap i förbundet under 2021. 

Mjöby/Boxholm och Ödeshögs kommuner har en 

pågående utredning i frågan och med Kinda 

kommun förs diskussioner vidare. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 44. Avrapportering om fastighetsfrågor 

 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och Mikael Skoog informerar. Det ser 

positivt ut för planerna på nytt räddningsövningsfält 

planerat i Norsholm. Det har kommit beslut från de 

medlemskommuner som haft ärendet uppe och de 

har varit positiva. Det som sker framgent är att ta 

fram ett första utkast på optionsavtal om att få köpa 

marken, som ägs av Norrköpings kommun. 

Markundersökningar, detaljplaner och eventuella 

dagvattenproblem är några av de saker som måste 

undersökas. Internt tittar man på innebörden av att 

bygga, äga och förvalta i egen regi. Ledamot ställer 

frågan hur man ser kring ett logistikcenter med 

verkstad och önskvärt är att det också skulle kunna 

finnas i anslutning till det nya övningsfältet.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 45. Ekonomisk uppföljning 

   

Lena Nilsson Aguirre redovisar ekonomin som nu 

visare ett plus på 294 tkr. En större genomgång sker 

på direktionens möte den 4 juni. Kort kan sägas att 

utbildningsintäkterna minskats på grund av inställda 

utbildningar (pga pandemin), det har kommit 

intäkter i form av ersättning för sjuklön och 

utbetalningar från brandskyddsföreningen. 

Ledamot undrar om kostnaden sjunkit för 

direktionens möten då de varit digitala en längre tid 

och svaret blir Ja, ca 10 % lägre kostnader för bl. a 

uteblivna reseersättningar. Lena tittade lite snabbt 

på detta under pågående möte.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 § 46. Information om verksamheten  

 

Ulf Lago redogör för ärendet där Arbetsmiljöverket 

bad om en utredning av bemanningen under jul- 

och nyårshelgen, efter att RTÖG anmält sig själva. 

Det ärendet är avslutat. 

Även MSB har avslutat sitt tillsynsärende då de var 

nöjda med RTÖG:s svar. 

Ulf berättar att man gjort en AAR After Action 

Review efter branden i Linghem, vilket de 

ovanstående tillsynsärendena gav upphov till. AAR  

innebär att man noggrant går igenom ett 

händelseförlopp och utreder vad som fungerade 

bra, respektive mindre bra och ser om förändringar 

behövs eller inte.  

 

Ulf fortsätter att informera om att det nu blir 

aktuellt med undersökning av marken vid 

övningsfältet i Norrköping och eventuella 

saneringskostnader. 

 

Brandkonferens 2021 sker även i år digitalt och 

anmälan görs till pia.anderson@rtog.se senast 7 

maj. Länk bifogas protokollet där var och en kan gå 

in och läsa om konferensen. Värd för konferensen i 

år är Kalmar och den äger rum 19-20 maj. 

 

 

 

 

mailto:pia.anderson@rtog.se
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 47. Övriga frågor 

  

Ingen specifik fråga anmäls men diskussioner förs 

om att ett ganska stort antal bränder skett under 

kort tid i RTÖG:s område. Man undrar även vad som 

gör att räddningstjänsten larmas till händelser där 

polis och ambulans är mer involverade. Jonas 

Holmgren bekräftar att det varit ett större antal 

bränder än vanligt under en kort tid. Vad gäller 

larmning vid PDV, Pågående Dödligt Våld, är det 

inskrivet i larmplanen att räddningstjänsten ska 

larmas även till dessa händelser. 

 

Ulf Lago tar upp den svåra branden på en gård som 

resulterade i avlidna djur liv och en helt nerbrunnen 

byggnad. Han vill skicka en eloge till alla 

medarbetare som gör ett bra jobb under svåra 

förhållanden. 
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§ 48. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2021-03-13—

  2021-04-22 redovisas på dagens sammanträde. 

  Två bilar, 1 FIB-bil och 1 FIP-bil ska upphandlas. 

  Dnr: RÖG 2021/0159, resp. RÖG 2021/0160 
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§ 49. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


