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Beslutande: Christer Frey (M), ordf. Norrköping 

Mari Hultgren (S), vice ordf. Linköping 

Göran Gunnarsson (C), Linköping 

Magnus Cato (S), Norrköping 
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Johan Nordlander (M), Linköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Bengt O Johansson (C), Söderköping 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

Fredrik Mayer (C), Åtvidaberg 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, biträdande räddningschef 

Lena Nilsson, chefsekonom 
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Ingela Wik, HR-chef 

 Joar Hjertberg, chef Samhällsskydd § 12 

 

 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Mari Hultgren 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 01-16 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Christer Frey 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 1/2023 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2023-01-26 Justeringsdatum: 2023-02-03 

Anslags uppsättande; 2023-02-07 Anslags nedtagande; 2023-03-01 
 

 

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 Mari Hultgren till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad  

2023-02-03.  

 

 

 

 

 

§ 03. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

 

§ 04. Val av ordförande och vice ordförande i direktionen för 

Räddningstjänsten Östra Götaland– beslut 

 Dnr: RÖG 2023/0035 112 

 

 Direktionen beslutar att: 

 utse Christer Frey till ordförande och Mari Hultgren till vice 

ordförande fram till 2024-12-31 

 

 utse Mari Hultgren till ordförande och Christer Frey till vice 

ordförande för tiden 2025-01-01 till 2026-12-31 

 

  

 Beskrivning av ärendet: 

 Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra 

Götaland ska direktionen inom sig utse ordförande och vice 

ordförande bland ledamöterna från Linköping och 

Norrköpings kommuner. När ordförande utses från 

Linköpings kommun ska vice ordförande utses från 

Norrköpings kommun och omvänt. Ordförandeskapet och 

vice ordförandeskapet ska skifta mellan Linköpings och 

Norrköpings kommuner efter halva mandatperioden. 

  

 Under förra mandatperiodens sista två år var ledamot från 

Linköpings kommun ordförande varför det nu är dags för 

ledamot från Norrköpings kommun att vara ordförande i två 

år. Norrköpings kommun har utsett Christer Frey och 

Linköpings kommun har utsett Mari Hultgren till ordförande 

respektive vice ordförande. 
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§ 05. Arbetsordning för direktionen och instruktion till 

förbundsdirektören - beslut 

Dnr: RÖG 2023/0037 003 

 

  Direktionen beslutar att: 

Anta arbetsordning för direktionen och instruktion 

till förbundsdirektören. 

       

  Beskrivning av ärendet: 

Enligt §15 i förbundsordningen för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland ska direktionen ha en arbetsordning. En 

sådan finns, tillsammans med en instruktion till 

förbundsdirektören. Såväl arbetsordningen som 

instruktionen till förbundsdirektören aktualiseras i 

samband med att ny direktion tillträder. 

Inga ändringar har skett i den nu gällande 

arbetsordningen och instruktionen.  
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§ 06. Hantering av styrande dokument– beslut 

Dnr: RÖG 2023/0034 003   

 

  Direktionen beslutar att: 

 anta förbundsbestämmelse 100 – Hantering 

av styrande dokument i Räddningstjänsten 

Östra Götaland 

 uppdra åt förbundsdirektören att under 

2023 anpassa nu gällande styrande 

dokument till den föreslagna strukturen 

  

 

  Beskrivning av ärendet: 

Förbundet har saknat en övergripande och 

samlande struktur för sådana styrande dokument 

som inte är lagstadgade eller som omfattas av 

direktionens styrmodell. Många styrande dokument 

har tagits fram successivt under åren, allteftersom 

behov har uppstått. De har tagits fram av enskilda 

chefer, utan att det funnits en samlande och 

övergripande struktur. Konsekvensen av detta är att 

antalet styrande dokument idag är många, ser olika 

ut, har olika benämningar och är ibland 

överlappande. Allt detta leder till onödig 

ineffektivitet och otydlighet. 
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Med den föreslagna modellen kommer styrningen 

av förbundets verksamhet bli effektivare och 

tydligare. 

Fråga ställs om den föreslagna modellen inbegriper 

handlingsplan Ulf Lago svarar att handlingsplanen 

ingår i begreppet strategi.  

Fråga ställs om det är olika regler i 

medlemskommunerna? Ulf svarar att så inte är 

fallet utan att det finns ett behov att uppdatera en 

del dokument samt att namn på befattningar kan 

ha ändrats.  

Fråga ställs om vilka policys som finns idag. Ulf 

svarar att det finns ganska många och det kommer 

bli bättre med så få styrdokument som möjligt och 

att målet med den föreslagna strukturen är större 

tydlighet.  
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 § 07. Revidering av delegationsordning – beslut 

  Dnr: 2023/0036 002  

   

  Direktionen beslutar att: 

  anta förslaget till ny delegationsordning  

   

  Beskrivning av ärendet: 

Den 1 januari 2023 trädde ett nytt pensionsavtal för 

personal i utryckningstjänst ikraft. Som en följd av 

detta kommer arbetsgivare att behöva fatta en del 

nya beslut, vilken det idag saknas en delegation från 

direktionen till förbundsdirektören kring. 

I samband med genomlysningen av nu gällande 

delegationsbestämmelse, har några andra områden 

identifierats där en aktualisering och modernisering 

ansetts nödvändiga.   
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§ 08. Val av internkontrollanter i direktionen för 

Räddningstjänsten Östra Götaland– beslut 

 Dnr: 2023/0038 101 

   

 

  Direktionen beslutar att: 

utse Magnus Cato och Anders Carlsson till 

internkontrollanter för mandatperioden 2023-2026. 

     

  Beskrivning av ärendet: 

Internkontrollanter har att granska rutiner och 

områden inom förbundets verksamheter utifrån en 

årligt fastställd internkontrollplan. Redovisning sker 

till direktionen två gånger om året. 

Internkontrollant Anders Carlsson berättar att man 

genom att följa den beslutade internkontrollplanen 

följer upp valda områden.  

Fråga ställs hur målen mäts? Vice ordförande Mari 

Hultgren svarar att kommunallagen anger att intern 

kontroll ska utgå från den politiska nämnden eller 

styrelsen. Direktionen har ansvar för att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detta gör man 

till exempel genom att kontrollera rutiner, 

delegationsordning och göra stickprov inom utvalda 
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områden för att förebygga, upptäcka och åtgärda 

brister. 

Förslag läggs fram att förbundets mål och policys 

och genomgång av internkontrollplanen tas upp på 

utbildningsdagar i mars 

Ordförande Christer Frey frågar om det finns  

förslag på internkontrollanter för innevarande 

mandatperiod.  

Anders Carlsson anmäler intresse att kvarstå som 

internkontrollant och Magnus Cato anmäler 

intresse att bli internkontrollant.  
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 § 09. Sammanträdestider 2023 – beslut 

  Dnr: 2023/0026 100 

    

  Direktionen beslutar: 

Om följande sammanträdestider 2023 

(revidering av beslut § 94 antaget 2022-11-03) med 

följande ändringar:  

2023-05-31 Åtvidaberg 

2023-08-23 Söderköping 

   

2023-01-26  Kvillinge 

2023-03-16—17 utbildningsdagar Söderköpings Brunn 

(direktionsmöte kl. 13:00 den 17 mars) 

2023-04-28  Valdemarsvik 

2023-06-02 2023-05-31  Åtvidaberg  

2023-08-25 2023-08-23  Söderköping  

2023-10-13  Skärblacka 

2023-11-16  Lambohov 

2023-12-07  Centrum 

Förslag läggs på ändrat datum  för mötet i 

Åtvidaberg till 31/5, och 23/8 för mötet i 

Söderköping. 



  Sidan 

12 av 21 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 10. Fastigheter– information 

 

Direktionen beslutar: 

Ordförande tackar för en bra dragning och noterar 

informationen. 

 

 Sammanfattning  

Mikael Skoog informerar den delvis nya direktionen 

att säkerhet och fastighet är hans ansvar som 

kanslichef. Mikael fortsätter med att ge en kort 

sammanfattning om beslutet 2021 att bygga ett nytt 

gemensamt övningsfält med plats Norsholm. Idag 

finns övningsfält i Linköping och Norrköping och det 

i Linköping ska lämnas i närtid. Tills det nya 

övningsfältet blir klart kommer plats att frigöras på 

stn Kallerstad. Övningsfältet i Norsholm kommer 

förbundet själva att bygga, äga o driva i motsats till 

idag då det är kommunerna som äger byggnaderna 

räddningstjänsten huserar i.  

Andra fastighetsprojekt som är på gång är den nya 

räddningsstationen i Ljura som ska ersätta station  

Centrum, där har arbetet kommit lite längre än med 

övningsfältet och eventuellt kan första spadtaget på 

Ljura  tas under 2023. Det planeras även för ny 

deltidsstation i Ljungsbro. 
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§ 11. Ekonomisk rapport – information 

 

  Direktionen beslutar: 

Ordförande tackar för en bra dragning och noterar 

informationen. 

 

  Sammanfattning  

Lena Nilsson presenterar en lägesrapport för det 

pågående  bokslutet 2022. Prognosen i december 

visade ett minus på 1 mkr. I bokslutet 2022 har vi 

hämtat hem 2,1 mkr av den ofinansierade intäkten i 

budget på 2,6 mkr, trots detta ser vi ut att gå mot 

ett minus på 2 mkr i årets bokslut. En högre 

kostnad än budgeterat för våra brandposter är en 

av förklaringarna till kostnadsökningen i december, 

men även våra drivmedelskostnader har ökat samt 

en allmän kostnadsökning är förklaringar till 

budgetavvikelsen. 

Som svar på frågan vad medlemskommunerna 

betalar till förbundet förklarar Lena att  

medlemskommunerna betalar en summa per 

invånare med en fastställd uppräkningsfaktor. 

Sedan sker en årlig indexuppräkning och eventuella 

övriga justeringar i dialog med 
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medlemskommunerna enligt fastslagen  

budgetprocess i förbundets överenskommelse.  
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§ 12. Tillsynsplan – information 

 

  Direktionen beslutar: 

Ordförande tackar för en bra dragning och noterar 

informationen. 

Joar Hjertberg informerar om tillsynsverksamheten 

och vilket fokus som ligger på tillsynen 2023 samt 

lagen om LSO, Skydd mot olyckor (2003). Joar 

berättar vidare att vår tillsynsmyndighet är MSB, 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 

Samhällsskydd ska arbeta med förebyggande 

åtgärder genom att göra tillsyn på skolor och 

vårdinrättningar samt i verksamheter med stora 

kostnader vid eventuell brand samt tillsyn efter 

brand. Vissa tillsyner görs i samarbete med 

länsstyrelsen. 

När det gäller Lagen om brandfarlig och explosiv 

vara är förbundet tillståndsmyndighet, likaså när det 

gäller fyrverkeriförsäljning. En del 

fyrverkeriförsäljning sker dock över nätet och det är 

inte lagligt. 

Stora kemikalieföretag är skyldiga att anmäla 

ändringar men det kan vara svårare att få 

information om mindre företag. Farliga transporter 

anmäls inte till oss utan till polisen men vi har 
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föreslagit till länsstyrelsen vilka vägar som farliga 

transporter ska gå på. Norrköpings kommun har de 

flesta farliga verksamheterna i förbundet. 
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§ 13. Information om verksamheten 

 

  Direktionen beslutar: 

Ordförande tackar för en bra dragning och noterar 

informationen. 

Ulf Lago informerar om de tre fokusområden som 

ligger i pipeline 2023.  

1, stärk riskutsattas egna förmågor. Där har 

utbildning av chefer och arbetsledare skett. Arbete 

sker också  i vissa medlemskommuner, där man 

kommit olika långt. 

 

2, utveckla operativ förmåga vid stora olyckor. 

Utbildning av  befäl har skett i ledningsfrågor. 

Införande av nya särskilda förmågor fortgår. 

3, civilas insatser tex, förstärkt bygd och civila 

insatspersoner.  Utbildning av invånare på 

landsbygden fortsätter och planering för civil 

insatsperson pågår. 

Vidare arbetas med; 

Hållbarhet; en strategiplan med åtgärder och 

tidsplan håller på att tas fram 

Säkerhet;  arbetet med  kontinuitetshantering pågår 
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Ulf berättar vidare om kommundirektörsmöte 2 feb 

och medlemsdialog 6 april.  
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§ 14. Övriga frågor 

   

  Inga övriga frågor anmälda men ledamot undrar om  

resursgrupper är tillbaka efter pandemin på 

stationerna och svaret blir Ja, nu har allt återgått 

som tidigare. 

   

 Frågan ställs också om tidigare brandpersonal kan 

bli aktuella som civilpliktiga? Jonas Holmgren svarar 

att civilplikt ska snabbutredas av MSB, vissa grupper 

kan bli aktuella. Det är en gränsdragning mellan stat 

och kommun som håller på att utredas.  

 

Kan Rib-anställda(räddningspersonal i beredskap)  

användas dagtid eller användas utöver rib? Svar, 

idag finns heltidsanställd personal dagtid på RIB-

stationen i Skärblacka med mycket gott resultat, 

men att ha heltidspersonal på detta sätt på en Rib-

station är också förenat med kostnader.  
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§ 15. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2022-12-09—

  2023-01-26 redovisas på dagens sammanträde. 

   

  Inga delegationsärenden anmäls. 
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§ 16. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 


