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Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 
 
Växel 010–480 40 00 
E-post info@rtog.se 
www.rtog.se 
  
Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
 
Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2022 

 
2022-01-26 
 

Plats och tid: Digitalt och stn Kallerstad kl. 13:00 
  

 
Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Magnus Cato (S), vice ordförande, Norrköping 
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 
Sonnie Knutling (S), Söderköping 
Per Hollertz (M), Valdemarsvik 
Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 
 

  
Anmält förhinder: 
 
 
Övriga: 

 
 
 
Ulf Lago, förbundsdirektör 
Per Nisser, verksamhetschef 
Jonas Holmgren, operativ chef 
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Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 
Ingela Wik, personalchef 
 

Personalföreträdare deltar 
under  
§§ 1-13 

 

Ord.: John Wernhede, brandman 
 
 
Utses att justera: 

 
 
 
Magnus Cato 
 

 
Sekreterare: 

 
…………………………………………………………    Paragrafer 01-15 
Pia Anderson 

  
  
Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 
 
Justerande: 

 
……………………………………. 

  
_________________________________________________________________________________________________ 
ANSLAG 
 
Justering av protokoll 1/2022 har tillkännagivits genom anslag. 
 

Sammanträdesdatum; 2022-01-26 Justeringsdatum: 2022-02-04 
Anslags uppsättande; 2022-02-08 Anslags nedtagande; 2022-03-04 

 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 
Norrköping 

 
 

Underskrift: _________________________________ 
Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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§ 01. Mötet öppnas. 
  
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 
 
 
 
 
§ 02. 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 2022-02-
04.  

 
 
 
 
§ 03. Fastställande av föredragningslista. 

 
 Ordförande föreslår av praktiska skäl att § 8 tas efter § 5 
 

Direktionen beslutar: 
Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
enligt förslag. 
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§ 04. Handlingsprogram för skydd mot olyckor – beslut 
 Dnr: RÖG 2021/0409 003 
 
 Direktionen beslutar:  
  

• anta det föreslagna handlingsprogrammet för skydd mot olyckor med 
föreslagna ändringar: 

o på s. 8, p 2.3 ändra ”Stångåbanan” till ”Stångådalsbanan” och 
lägga till ”Tjustbanan”, 

o på s. 10, p 2.6 ändra ”Kommunal trafik” till ”kollektivtrafik”; 
• upphäva de båda nu gällande handlingsprogrammen med  

 
  

Beskrivning av ärendet: 
  

Den 1 januari 2021 trädde en reviderad lag om skydd mot 
olyckor ikraft.  
Med stöd av lagen har MSB utfärdat föreskrifter om 
innehåll och struktur i handlingsprogrammen (MSBFS 
2021:1). Mot bakgrund av dessa föreskrifter behöver 
förbundets nu gällande handlingsprogram genomgå 
ändringar för att leva upp till de nya föreskrifterna vad 
gäller handlingsprogrammets innehåll och struktur.   

I samband med detta har dagens två handlingsprogram; 
ett för förebyggande verksamhet och ett för 
räddningstjänstverksamhet, sammanförts i ett och 
samma dokument. 

Det nu föreslagna handlingsprogrammet har varit på 
remiss sedan mitten av oktober. Synpunkter från 
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remissinstanser har behandlats och beaktats i 
handlingsprogrammet. 

Ulf Lago och Jonas Holmgren föredrar. Ersättare Christian 
Widlund kommenterar några redaktionella förlag på 
ändringar.  
 
Yrkanden 
 
Conny Delerud yrkar på följande redaktionella ändringar: 
att på s. 8, p 2.3 Istället för Stångåbanan, ändra till 
Stångådalsbanan och lägga till Tjustbanan., samt att på s. 
10, p 2.6 istället för Kommunal trafik, skrivs kollektivtrafik. 

 
Presidiet och kontoret jämkar sig med yrkandet. 
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§ 05. Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om 
hantering av brandfarliga vätskor –beslut 

Dnr: RÖG 2021/0526 

 

  Direktionen beslutar: 

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) lämnar 
följande remissvar på förslag till ny föreskrift om 
hantering av brandfarliga vätskor 

   

  Beskrivning av ärendet: 

RTÖG har tagit del av förslaget till nya föreskrifter 
med tillhörande konsekvensutredning. Ur ett 
generellt perspektiv är RTÖG positiva till 
föreskrifterna som innebär ett förtydligande i 
många fall och en skärpning av kraven i vissa.  

 
Joar Hjertberg föredrar. Det räddningstjänsten 
önskar är att MSB i en större utsträckning förklarar i 
föreskrifterna eller i angränsande handböcker etc. 
motiveringen till de fastställda kraven på 
brandcellsgränser.  Även en motivering till vilka 
andra skadebegränsande åtgärder som skulle 
kunna räknas in i skyddet och som accepteras av 
föreskrifterna.  

 
Föreskriften, detaljerade synpunkter per paragraf  
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Paragraf Kommentar 
1 kap. 3§  Anläggning - definieras inte, varför då? 

 
Invallning- Med denna definition, innebär det att dubbelmantlade 
cisterner anses vara invallade? 
 
Lös behållare - Varför väljs gränsen 3000 liter för vad som är lös 
behållare? IBC:er är vanligen på 1000 liter, vilket vore en bättre 
övre gräns?  

2 kap. 4§  Vad anser MSB är tillräckligt för att anse att ventilationen har 
löpande säkerställts? Nuvarande skrivelse ger stort utrymme för 
tolkning.   

 
5§  Bra att kravet på placeringen av påkörningsskydden 

förtydligas.  

7§  
 

Bra förtydligande.  

18§  
 

Vid tillfällig förvaring, ska avstånd och övriga skyddsåtgärder 
liknas vid de krav som finns vid permanent förvaring? 

3 kap. 4§  
 

Bra med en skärpning inom detta område, dock bör det 
förtydligas.   

7§  
 

RTÖG önskar tydliga riktlinjer när det gäller storskalig 
hantering av lösa behållare. Idag hanterar RTÖG 
återkommande ansökningar från  100 000 liter till  1 000 000  
liter. Dessa med mycket varierande kvalité och 
skyddsåtgärder. Tydligare riktlinjer i detta område skulle vara 
önskvärt.  
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Ska föreskriften tillsammans med det allmänna rådet tolkas 
som att vid hantering av brandfarliga vätskor med en 
flampunkt över 30oC så krävs ingen brandteknisk avskiljning 
för hantering upp till 4 000 liter och vid hantering över 4 000 
liter med samma flampunkt behövs EI 60?  
 

12§  
 

Bra skärpning men kan innebära stora investeringskostnader 
för nuvarande lager som har storskalig hantering av lösa 
behållare. Nuvarande har i regel bara förmåga att hantera 
10% av den lagrade volymen.  
 
Ett efterlängtat förtydligande, dock saknas tydligare 
vägledning vad som är tillräckligt skydd i det fallet. Vad är det 
för skydd som anses vara tillräckligt? 
  

16§ I denna föreskrift så skriver MSB mindre än 5 liter. Detta 
innebär att vanliga bensindunkar till bilar etc. inte får förvaras 
i detta utrymme utan brandteknisk avskiljning. Är det detta 
som avses? 

  

4 kap.6§  
 

I handboken preciseras det att dubbelmantlade cisterner inte 
anses vara invallade. Detta bör tydliggöras i föreskriften.  

8§ Det skulle vara värdefullt med en motivering kring varför EI60-
avskiljning anses vara tillräckligt säkert i detta fall.  Vilka 
skyddsåtgärder är tillräckliga vid en utökning av hanteringen?  
 

Placering av 
lösa behållare 

Bra att de beräkningsmässiga bakgrunderna till avstånden 
redovisas. Dock kommer alla inte ha tillgång till SPBI:s mall.  
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och cisterner 
ovan mark 

  

Tabell 1 Generellt bra att antalet tabeller minskar. Några synpunkter: 
Hoppet mellan en cistern på 10m3  till cisterner på mellan 
10- 100m3 är väldigt stort och kanske bör förklaras, 
alternativt bör flera gränser införas.  
 
Motivera gärna det långa avståndet till svårutrymda lokaler. 
Är det acceptabelt att ha ett kortare avstånd om byggnaden 
har flera utrymningsvägar åt annat håll?  Finns det andra 
förmildrande omständigheter som gör att avståndet kan 
kortas?  
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§ 08. Tillsynsplan 2022 – information 
  
   
  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet 

   

Joar Hjertberg redogör kort för Tillsynsplan för 2022 
har fokus på tillsyn i skolor och vårdinrättningar 
samt att man ska samverka med polisen med tillsyn 
på arbetsplatser som hanterar sprängämnen. 
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§ 06. Remissvar Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och allmänna råd om 
behörighet att vara räddningschef eller 
räddningsledare i kommunal räddningstjänst 
– beslut 

Dnr 2021/0565 179   

 

  Direktionen beslutar: 

 Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 
lämna nedanstående remissvar på föreslagen 
föreskrift föreskrifter och allmänna råd om 
behörighet att vara räddningschef eller 
räddningsledare i kommunal räddningstjänst. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar. Räddningstjänsten Östra 
Götaland (RTÖG) har i huvudsak inga synpunkter på 
förslaget föreskrifter och allmänna råd om 
behörighet att vara räddningschef eller 
räddningsledare i kommunal räddningstjänst.  

 
RTÖG anser skrivningen enligt 3 § allmänna råd att 
kommunen bör tillse att den som utses till 
räddningschef har erfarenhet och kompetens som 
svarar mot den riskbild som framgår mot 
kommunens handlingsprogram är positiv.  
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RTÖG anser det positivt att det i 4 § allmänna råd 
skrivs att kommunen bör tillse att den som utses till 
räddningsledare för omfattande och komplexa 
olyckor har erfarenhet av att delta i arbete att leda 
sådana insatser samt ha god erfarenhet att själv 
vara räddningsledare. 

 
RTÖG delar uppfattning att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps utbildning 
Styrkeledare med godkänt resultat ger behörighet 
att vara räddningsledare i kommunal 
räddningstjänst. 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) gör förändringar i de utbildningar som leder 
till behörighet att vara räddningschef eller 
räddningsledare från och med 2022 (MSB 2021-
11186-2). 

 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) har 
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
de föreslagna förskrifterna och lämnar följande 
remissvar. 
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 § 07. Närvarorätt för personalföreträdare– beslut 
  Dnr RÖG 2022/0030 170 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att upphäva riktlinjen för 
personalföreträdares rätt att närvara vid 
direktionens sammanträden. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

 I oktober 2014 beslutade den dåvarande 
direktionen om en riktlinje som ger 
personalföreträdare rätt att närvara vid 
direktionens sammanträden. Syftet då var att öka 
medarbetarnas insyn i direktionens arbete genom 
att använda kommunallagens möjligheter för 
personalföreträdare att närvara i en kommunal 
nämnds möten. 

 
Under hösten 2021 kom önskemål från 
personalföreträdare att ändra i riktlinjen så att 
personalföreträdare också skulle ha yttranderätt vid 
sammanträdena. Förbundsdirektören undersökte 
därför vilka möjligheter som finns i kommunallagen 
att tillgodose detta önskemål via Norrköpings 
kommuns stadsjurist, som även haft kontakt med 
jurister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). 
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Det svar som getts är att den nu gällande 
kommunallagen inte medger för en kommun eller 
kommunalförbund att låta personalföreträdare 
delta i direktionens sammanträden. Därmed finns 
inga möjligheter för direktionen att ha 
personalföreträdare vid sina sammanträden. 

  

Personalföreträdare utses av 
arbetstagarorganisationerna men ska företräda all 
personal. Arbetstagarorganisationerna är 
underrättade om detta förslag till beslut.  

 
Närvarande personalrepresentant har förståelse för 
beslutet men uttrycker också att det funnits ett 
symbolvärde att sitta med som 
personalrepresentant. 
 
Magnus Cato gör ett medskick till ledningen att om 
möjlighet finns hitta andra forum för utbyte. 
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 § 09. Ekonomisk rapport– information 
   
 
  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet 

   

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson Aguirre ger en ekonomisk rapport för 
dagen. Bokslutet är i arbete och det ser ut att bli ett 
minusresultat för första gången sedan förbundet 
startade. Det är främst pensionsavsättning som 
bidragit till det. Andra orsaker är kostnader för 
arbets- och skyddskläder, vakanser som bidragit till 
dyr övertidskostnad för att nämna några. 
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 § 10. Fastigheter- information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet 

 

Beskrivning av ärendet: 

 

Ulf berättar om den planerade nya 
räddningsstationen i Ljura som så småningom ska 
ersätta Centrumstationen. Arbetet är i full gång med 
olika arbetsgrupper. Han berättar vidare om platsen 
i Norsholm där nya räddningsövningsfältet ska ligga 
och önskvärt vore med en samlad plats för 
fordonsverkstad och förråd men där finns ännu 
inget beslutat. Ulf visar en skiss på hur området 
skulle kunna se ut. 
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§ 11. Lönespridning– information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ingela Wik informerar om hur lönespridningen ser 
ut inom olika grupper. Inom en arbetsgrupp ska 
lönespridningen ligga mellan 10-30 %. Inom t ex 
yttre befäl är det  låg lönespridning vilket kan 
förklaras bl a med att det är låg omsättning på 
personal. Det är oftast styrkeledare inom 
organisationen som söker till yttre befäl. 
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 § 12. Information om verksamheten 

 

Per Nisser informerar om covid-läget inom RTÖG. 
Restriktioner har införts och man har kontinuerlig 
kontroll på personalsituationen. I dagsläget 
fungerar det bra, kan vara något tuffare på RIB-
sidan men ingen större påverkan ännu sålänge. 

 

Ulf fortsätter informera om Kinda kommuns 
eventuella medlemskap i RTÖG. En förstudie med 
villkor och prislapp är nu inlämnad till Kinda 
kommuns kommunstyrelse och ett beslut från 
Kinda kommun kan kanske komma under våren. 

 

Vidare informerar han om tre chefstjänster, 
Susanna Ahl tar över som driftschef (tidigare 
teknikchef) då Jan Lundin nu har ansvar för de nya 
byggnationerna som är på gång. Två chefstjänster 
som ligger ute nu är, dels för Utbildningsenheten, 
(nuvarande chef Ulf Johnsson går vidare till annan 
arbetsplats) dels en ny inrättad tjänst, biträdande 
chef för RIB. Ulf tipsar om att följa RTÖG på sociala 
medier som t. ex facebook och instagram för att 
hålla sig ajour med bland annat utlysta tjänster. 
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§ 13. Övriga frågor. 

Lars-Åke Bergstrand ställer 2 frågor. 

1, Apropå skeppsbranden i Göteborg tidigare, hur 
skulle detta hanteras om det skedde liknande i 
Norrköpings hamn?  

Jonas Holmgren svarar att det vid liknande händelse 
här skulle bli en fråga om samverkan på både 
nationell och europeisk nivå. Sedan tillkommer 
svårigheter överlag med t. ex ägarförhållanden. 

 

2, Hur ser det ut med hjärtstartare i våra 
brandvärnsfordon?  

Per Nisser svarar att det är regionen som utrustar 
med hjärtstartare och just nu finns det inga.  

Med anledning av att brandvärn kom upp så 
bestäms att ett informationspaket med redovisning 
av just brandvärn och deras förmågor ska tas fram 
till nästa direktionsmöte. 

 

Bengt Wastesson ställer frågan om utbildningsnivån 
på RIB-personal kontra heltidsbrandmän.  

Per Nisser och Jonas Holmgren svarar att vår 
utbildning för RIB-personal håller en hög nivå. Det 
kan dock finnas en högre personalomsättning på 
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RIB-sidan av naturliga skäl, man byter kanske sin 
ordinarie arbetsplats och ort. Men de utbildningar 
RTÖG har för sin RIB-personal är eftersökta bland 
andra räddningstjänster som gärna tar del av dessa.  
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§ 14. Delegations- och anmälningsärenden 
  Arbetsgivarärenden 

 
 
   
  Beskrivning av ärendet: 
 
  Inga verkställda delegationsbeslut anmäls. 
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§ 15. Mötet avslutas 
  
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
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