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Conny Delerud (S), Linköping 

Sonnie Knutling (S), Söderköping, tjänstgörande ers. 
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Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping 
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Anmält förhinder: 

 

 

 

 

Övriga: 

Joakim Magnusson (C) 

Bengt Wastesson (KD) 

Ronny Ståhling (M) 

Sofia Bjelke (S) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Lena Nilsson, chefsekonom 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Sonnie Knutling 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 46-62 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 4/2022 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2022-06-01 Justeringsdatum: 2022-06-09 

Anslags uppsättande; 2022-06-13 Anslags nedtagande; 2022-07-07 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 47. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Sonnie Knutling till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2022-06-

09.  

 

 

 

 

 

§ 48. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 49. Uppföljning av verksamhetsplan 2022-tertial 1– beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0265 012 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 

att godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen 2022 

avseende tertial 1. 

 

   

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. Uppföljningen av 

verksamhetsplanen för första tertialet 2022 visar att 

verksamheten kommit igång efter pandemin. Inledningen 

av året präglades av pandemins fjärde våg samt den ryska 

invasionen av Ukraina. Dessa två yttre faktorer har till viss 

del påverkat möjligheten att driva verksamhet för att nå 

målen.  

Särskild vikt behöver framöver läggas på att öka volymen 

på verksamheten inom de olika målområdena. 

Fortfarande råder en osäkerhet kring hur mycket fokus 

som under året behöver läggas på civilt försvar, vilket 

skulle kunna påverka måluppfyllnaden av 

verksamhetsplanen. 

I tabell på s. 3 ”sotarbesök” har det nu kommit in 

uppgifter även från vår andra sotningsentreprenör, siffran 

ändras till  4436 sotarbesök.  

Som svar på vilka kanaler vi väljer att nå ut till 

medborgarna så kan det se olika ut men under första 

tertialen 2022 har vi valt att koncentrera oss på Facebook.  
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I år har föreställningen Heta låtar återkommit efter 

uppehållet pga pandemin.  
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§ 50. Delårsrapport – tertial 1- beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0262 042 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till tertialrapport per 

30 april 2022. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och Lena Nilsson föredrar. Tertialrapporten 

har upprättats enligt gällande rekommendation från 

Rådet för kommunal redovisning. Rapporten utgör 

en övergripande ekonomisk sammanfattning med 

tillhörande noter och kommentarer till genomförd 

verksamhet. I den ekonomiska sammanfattningen 

finns en jämförelse mot föregående år, en 

jämförelse mot fastställd budget 2022 samt en 

prognos för utfallet vid årets slut. 

Ulf inleder med att presentera nyckeltal och viktiga 

punkter under de första fyra månaderna. Resultatet 

efter fyra månaders verksamhet visar minus på 721 

tkr. Förbundet har i sin budget för 2022 en 

ofinansierad intäkt på 2 500 tkr. Periodens 

underskott är utifrån detta väntat. Prognosen per 

30 april för helåret är ett underskott om 1 873 tkr 

vilket betyder att vi nu ser att ca 600 tkr av de 2 500 

tkr kommer att inhämtas främst genom lägre 
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kapitalkostnader med anledning av att stora 

fordonsinvesteringar kommer att flyttas fram till 

tidigast 2023. 
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§ 51. Interkontroll – tertial 1– beslut 

Dnr: RÖG 2022/0263 101   

   

Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att godkänna den 

sammanställda internkontrollrapporten för första 

tertialet 2022.  

 

  Beskrivning av ärendet: 

Varje tertial genomförs och redovisas resultatet av 

genomförd internkontroll till direktionen. Efter ett 

helt verksamhetsår görs en sammanfattande 

rapport över det gångna året.  

Lena Nilsson redovisar de kontrollområden som 

granskats enligt årets internkontrollplan. 

Internkontrollen visar övervägande bra resultat men 

det har framkommit att det inte görs inblåsningar i 

alkoblåsen fullt ut. Inblåsning vid arbetets början 

har under pandemin periodvis legat nere på grund 

av smittorisk vilken kan vara en förklaring till att 

rutinen att blåsa varje morgon inte har satt sig 

ordentligt. Samtliga berörda chefer kommer att 

informeras för att bättring ska ske. 

Internkontrollanterna Christian Frey och Anders 

Carlsson tackar för en väl genomförd rapport. 
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 § 52. Avtal SMC– beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0266 179 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att ge presidiet, tillsammans 

med förbundsdirektören, uppdrag att ingå avtal 

med SMC AB. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Direktionen beslutade att ställa sig positiv till ett 

avtal med Släckmedelscentralen AB vid sitt möte 

den 4 juni 2021. Sedan dess har en avsiktsförklaring 

tecknats av förbundsdirektören om att ingå avtal 

med SMC AB. Vidare har vi tillsammans med andra 

räddningstjänster arbetat tillsammans med SMC AB 

med att få fram ett nytt avtal. Detta arbete går mot 

sitt slut. Ambitionen är att ett sådant avtal ska 

kunna tecknas under sommaren. 

 

Bakgrund 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamheter 

där en olycka kan medföra allvarliga skador på 

människor eller miljön, skyldig att i skälig omfattning 

hålla eller bekosta beredskap med personal och 

egendom. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka 

verksamheter som ska omfattas av dessa krav och 

kommunen som sköter tillsynen över skyldigheterna 
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i lagstiftningen. Enligt gällande förbundsordning 

sköter vi denna tillsyn. 

 

Verksamheter som hanterar stora volymer 

petroleumprodukter såsom oljehamnar har sedan 

lång tid tillbaka bedömts omfattas av 

bestämmelserna i lagstiftningen. De har därför 

ålagts att stå för släckutrustning för att kunna släcka 

bränder i bland annat oljecisterner. 1994 bildade 

därför drivmedelsbolagen företaget 

Släckmedelscentralen AB (SMC AB). Syftet var att 

förebygga och släcka bränder på drivmedelsdepåer. 

SMC har investerat i utrustning och har avtal med 

lokala räddningstjänster om beredskap och drift av 

den operativa verksamheten. 

 

Idag har SMC depåer på fyra platser i landet och 

avtal med lokala räddningstjänstorganisationer. Vi 

fick innan sommaren 2021  frågan om vårt intresse 

att bli en av de fyra räddningstjänster som sköter 

beredskap och drift av en depå. Direktionen ställde 

sig positiv till detta vid sitt möte den 4 juni 2021, 

och i mars 2022 tecknade förbundsdirektören en 

avsiktsförklaring med SMC om att ingå avtal. 

 

I Norrköpings Hamn finns många verksamheter 

som lagrar stora volymer petroleumprodukter och 

därmed omfattas av bestämmelserna i ovan 

nämnda lagstiftning. I jämförelse med andra 

räddningstjänster är det få som har så många 
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verksamheter som har sådan omfattande hantering 

av petroleumprodukter inom sitt område som vi. 

 

Avtalets innehåll 

Avtalet är ett civilrättsligt avtal mellan SMC AB och 

aktuell räddningstjänstorganisation. SMC AB äger all 

utrustning samt ordnar och bekostar garagering av 

utrustningen. 

 

Vårt åtagande är att hålla personal med särskild 

utbildning och kompetens för handhavande av 

SMC-utrustningen, genomförande av övningar och 

insats. Personal ska ha genomgått särskild övning 

och utbildning för detta ändamål. SMC åtar sig att 

tillhandahålla SMC-utrustning, initial utbildning på 

utrustningen samt Teamchefs-utbildning.  

 

Vi får kostnadstäckning  för de kostnader som våra 

åtaganden enligt avtalet innebär. Avtalet tecknas 

med en ömsesidig uppsägningstid på 18 månader.  

 

 

Våra vägval 

I vårt strategiska arbete RTÖG 2030 finns en målbild 

i tre delar. Den första handlar om att stärka 

människors egen förmåga att själva hantera olyckor, 

den andra handlar om att minska insatstiderna och 

den tredje att hantera stora olyckor bättre. Att sluta 

avtal med SMC AB skulle mycket väl falla inom 

ramen för målet att hantera stora olyckor bättre, 

genom att vi får tillgång till utrustning som passar in 
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för att hantera stora olyckor och särskild kompetens 

för att släcka bränder i cisterner. 

 

Att ha nära tillgång till den utrustning som finns i 

depåerna skulle också vara en fördel. Vid en brand 

kan släckande resurser sättas in snabbare än 

annars. Den utrustning som finns i depåerna kan 

också användas av oss vid andra typer av olyckor 

när det kan komma till pass (exempelvis vid 

släckning av skogsbränder, pumpning av vatten vid 

översvämningar eller vid behov av 

nödvattenförsörjning). 

 

I vår senaste förändring av våra särskilda förmågor, 

var såväl förmåga av hantering av kemikalieolyckor 

som förmåga till brandsläckning i komplexa miljöer 

sådana förmågor som koncentrerades. Syftet var 

bland annat att underlätta utvecklingen av de 

särskilda förmågorna genom att ha dem på färre 

ställen. Detta innebär att vår organisation är ganska 

väl anpassad att ta sig an uppdraget som avtalet 

innebär. 

 

Genom avtalet får vi tillgång till utrustning som kan 

vara till gagn för oss vid andra olyckor än bränder i 

petroleumprodukter. Vi får också en 

kompetenshöjning i organisationen kring bränder i 

petroleumprodukter. Eftersom vi kommer vara en 

av fyra räddningstjänster i landet som har denna 

kompetens och utrustning, skulle ett avtal även 

bidra till att vi blir en attraktivare arbetsplats. 
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Risk- och konsekvensanalys 

Avtalet innebär inga investeringar eller andra 

anskaffningar för vår del. De personella resurserna 

som behövs för att upprätthålla avtalet finns redan 

inom organisationen. Eftersom avtalet har en 

uppsägningstid om 18 månader, finns det gott om 

tid att för att ställa om verksamheten om avtalet av 

någon anledning skulle sägas upp. 

 

Genom avtalet har ansvaret mellan parterna 

reglerats vid en eventuell miljöskada vid en insats 

då utrustningen används. Regleringen innebär att vi 

som räddningstjänstorganisation får ersättning för 

kostnader som skulle kunna  uppstå vid eventuell 

miljöskada. 

Ulf Lago berättar att avtalet i stora delar kommer att 

se likadant ut för alla avtalsslutande  

räddningstjänster. 
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 § 53. Reviderad delegationsordning – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0264 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 

reviderades delegationsordningen vid direktionens 

möte 22 april 2021. Vid en översyn vid senaste 

årsskiftet uppmärksammades behov av några 

mindre justeringar. 

 

Justeringen innebär endast förändringar vad avser 

paragrafhänvisningar till den nya lagstiftningen. 

Ulf påvisar de rödmarkerade ändringarna i tabell 3. 
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§ 54. Information om det säkerhetspolitiska läget- 

information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

Ulf berättar om de åtgärder som vidtagits på grund 

av den ökade osäkerheten i världen.  

På tre heltidsstationer har ett 

besökshanteringssystem införts där besökare får 

logga in och få ut en namnetikett. Portar ska hållas 

låsta och det är viktigt att man är uppmärksam på 

om någon obehörig uppehåller sig i våra lokaler.  

Tillsammans med polisen och ambulansen har vi 

sedan en tid tillbaka en drivmedelsdepå på stn 

Kallerstad för att säkerställa tillgång till drivmedel. 

En kontinuitetsplan håller på att tas fram för att 

säkerställa en acceptabel verksamhet även vid yttre 

störningar. 

Alla medarbetare måste vara uppmärksamma på 

vad som kommer i mailkorgen.  

Utvecklingen kring Sveriges Nato-ansökan följs 

kontinuerligt för eventuella händelser kring den. 
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It-tekniken i våra bilar med bland annat kartor kan 

vara sårbara och frågan ställs om det övas med 

fysiska kartor om tekniken skulle slås ut. Svaret blir 

att detta är något som finns med i 

kontinuitetshandlingen. Det finns idag inget specifikt 

hot mot räddningstjänsten. 
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§ 55. Avtal med SSRS – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

Ulf berättar att avtal är tecknat med SSRS som 

börjar gälla från och med 1 juni 2022. Avtalet 

innebär bland annat hjälp med överfart till öar men 

även vissa insatser på land om brand uppstår. Det 

kommer att vara gemensamma utbildningar. Exakt 

vilka geografiska områden som avses i avtalet ber 

Ulf om att få återkomma till. 
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 § 56. Fastighetsfrågor - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

Mikael Skoog berättar att arbetet med stn Ljura, 

som ska ersätta stn Centrum, går bra. Det finns en 

färdig ritning som nästan är klar och till hösten ska 

en installationsplan med inredning tas fram. 

Inflyttning beräknas till 2024-2025. 

På stn Centrum finns även verkstad och logistik och 

tills vidare planeras dessa till Norsholm där nya 

räddningsövningsfältet troligen ska byggas. Det 

arbetet går lite långsammare fram då det är flera 

markundersökningar som måste göras innan köp av 

marken blir helt klart.  

Deltidsbrandstationen i Ljungsbro ska ersättas med 

en ny och tidsramen för det är ca 2025. 
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 § 57. Ekonomisk rapport – övningsfält - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

Lena Nilsson informerar om ekonomin rörande det 

planerade nya räddningsövningsfältet. Ekonomin 

påverkas framför allt av storleken på byggnader, 

markarbetets omfattning, ökade byggpriser, 

kalkylränta och avtal med samarbetspartners. 

Information om ekonomin rörande 

räddningsövningsfältet kommer att läggas som ett 

informationsärende vid varje tertial. 
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 § 58. Mångfaldsdiskussion 

 

I enlighet med programmet Aktiv nolltolerans mot 

kränkning, mobbning och trakasserier, taget av 

direktionen 2021-04-06, ska en 

mångfaldsdiskussion genomföras varje tertial. På 

mötet 1 juni diskuteras Härskartekniker (se bl. a. 

Berit Ås).  

 

1, osynliggörande 2, förlöjligande 3, undanhållande 

av information, 4, dubbelbestraffning, 5, påförande 

av skuld, 6, skvaller och ryktesspridning. 

 

Man diskuterar erfarenheter och skillnaden på 

medveten och omedveten härskarteknik. 
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§ 59. Information om verksamheten 
 

   

  Rekrytering till deltidsstationer 

Per Nisser informerar om aktuella rekryteringar till 

deltidsstationerna Östra Husby samt Ulrika. Dessa 

rekryteringar är en utmaning och man tittar på olika 

rekryteringsalternativ för att komma framåt. 

 

 

Brand 2022 

Brandkonferensen anordnades för 30: året i rad. 

Ordförande samt deltagande ledamöter ger 

konferensen högt betyg som de anser var lärorik 

och intressant. Några av punkterna var 

säkerhetspolitiska läget, klimatet, civilt försvar och 

jämlikhet. 

Uppfattningen var att det var fler 

räddningstjänstförbund än kommunala 

räddningstjänster som deltog. 

 

 

  Strategidag 2022 

Ulf meddelar att årets strategidag för direktionen 

blir den 1 september. Plats meddelas senare. 
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§ 60. Övriga frågor 

 

 Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 61. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2022-04-23—

  2022-05-31 redovisas på dagens sammanträde. 

 

  Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 62. Mötet avslutas 

  

Ordförande önskar alla en fin sommar och avslutar dagens möte. 
 


