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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Madeleine Bergström

2019-10-09

Dnr KS 2019-347

Kommunstyrelsen

Nytt räddningsövningsfält, utredningsuppdrag
Förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Norrköpings
kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland, utreda ett förslag och
kostnadskalkyl avseende ett nytt gemensamt räddningsövningsfält.
2. Finansieringen av utredningsuppdraget om totalt 200 000 kr delas lika
mellan Linköpings kommun och Norrköpings kommun.
3. Finansiering för Linköpings kommuns del sker inom kommunstyrelsens
ram.
4. Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
juni 2020.
5. Beslutet gäller under förutsättning att Norrköpings kommun fattar ett
likalydande beslut.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) har sedan flera år tillbaka arbetat
tillsammans med Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta en ny
placering för kommunens räddningsövningsfält som idag finns inom stadsdelen
Djurgården. Då Djurgården ska utvecklas till ett nytt bostadsområde måste
övningsfältet flyttas. Norrköpings kommun diskuterar också ett nytt
räddningsövningsfält och tankarna sedan en tid tillbaka är att utreda om
Linköpings kommun och Norrköpings kommun kan bygga ett gemensamt
övningsfält. RTÖG har hittat ett läge i Norsholm som skulle kunna fungera för
ändamålet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommundirektören får i
uppdrag, tillsammans med Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra
Götaland, att utreda ett förslag och kostnadskalkyl avseende ett nytt
gemensamt räddningsövningsfält.
__________
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Bakgrund
Inför att RTÖG bildades 2010 identifierades flera områden där
rationaliseringsvinster kunde finnas. En av de rationaliseringsvinster som
nämns i förstudierna är ett gemensamt räddningsövningsfält. Kring fältet i
Linköping har det under flera årtionden förts diskussioner om en flytt, vilket
medfört att större och nödvändiga investeringar i det befintliga fältet inte
gjorts. Samtidigt kommer tidpunkten allt närmre då livsförlängande
investeringar behöver ske på räddningsövningsfältet i Norrköping.
Förbundets egen bedömning är att man kan klara sitt uppdrag med ett
gemensamt räddningsövningsfält istället för två separata för Linköpings
kommun och Norrköpings kommun. Ett gemensamt räddningsövningsfält bör
förläggas mellan centralorterna Linköping och Norrköping där
omgivningspåverkaran minimeras och med goda kollektiva kommunikationer.
Ett nytt räddningsövningsfält kan utformas för att tillgodose förbundets
växande behov av övningar, för att möta den allt mer komplexa riskbilden som
räddningstjänsten möter i såväl fred, kris och krig. Ett nytt, gemensamt
övningsfält kan också anpassas för externa aktörers behov, såväl offentliga,
privata som frivilliga. Ett nytt och modernt räddningsövningsfält skulle
sannolikt väcka stort nationellt intresse och bidra i arbetet att göra regionen än
mer attraktiv.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningsuppdraget om totalt 200 000 kr finansieras inom kommunstyrelsens
ram och delas mellan Linköpings och Norrköpings kommun med 50% vardera.
Kommunala mål
Att attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med Norrköpings kommun och förbundsdirektör för RTÖG
som tillstyrker förslag till beslut gällande utredningsuppdrag.
Samråd har även skett med ekonomichef för kommunstyrelsen som tillstyrker
förslag till finansiering.
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Uppföljning och utvärdering
Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
Norrköpings kommun
Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunkansliet (uppdrag)

