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2020-12-10 

 

Plats och tid: Digitalt via Zoom från stn Centrum 13:00 

  

 

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande, Norrköping 

Linnea Jägestedt (M) vice ordförande, Linköping 

Lina Alm (M), Norrköping 

Conny Delerud (S), Linköping 

Bengt Wastesson (KD), Söderköping 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg, tjänstgörande ers. 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping 

Christer Frey (M), Norrköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

Övriga: 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 

Kenneth Johansson (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Sarah Olsson, NT närvarar digitalt § 88 

Joar Hjertberg § 92 

 

Personalföreträdare deltar 

under  

§ 85-100, frånvarande vid § 99 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Wernhede, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Bengt Wastesson 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 85-100 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Magnus Cato 

 

Justerande: ……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 7/2020 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2020-12-10 Justeringsdatum: 2020-12-17 

Anslags uppsättande; 2020-12-21 Anslags nedtagande; 2021-01-15 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

§ 86. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Bengt Wastesson till justerare för dagens 

sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation 

Centrum 2020-12-17.  

 

 

 

 

§ 87. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

följande ändringar: 

  

§ 99, Delegations- och anmälningsärenden tas upp efter  

§ 87. 

 

§ 94, Priser och avgifter delas upp i två ärenden. § 94 Priser 

och § 95 avgifter.  
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§ 99. Delegations- och anmälningsärenden 

        Arbetsgivarärenden 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Inga delegationsärenden anmälda. 
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§ 88. Drifts- och investeringsbudget 2021 – beslut 

Dnr: RÖG 2020/0569 041 

 

 Direktionen beslutar: 
 

 anta budget 2021 med tillhörande plan för 2022-2025 

 uppdra åt förbundsdirektören att genomföra förändringarna i 

särskilda förmågor  

 ge förbundsdirektören uppdrag att fortsatt informera om arbetet 

kring särskilda förmågor. 

 

Tilläggsyrkande: Att ge förbundsdirektören uppdrag att fortsatt 

informera om arbetet kring särskilda förmågor. 

 

Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkande och direktionen 

beslutar att lägga till att-satsen enligt ovan. 
 

 

Sammanfattning  

Enligt gällande förbundsordning och tillhörande 

överenskommelse, ska förbundet årligen upprätta en budget 

och verksamhetsplan för kommande budgetår tillsammans med 

en plan för budget och verksamhet de kommande fyra åren. För 

2021 har kostnadsreduceringar på 4 miljoner kronor behövt 

göras, och den långsiktiga prognosen för perioden 2022-2025 

visar på växande underskott i budgeten. 

 

För att skapa möjlighet att inom gällande verksamhetsmässiga 

och ekonomiska ram möta framtida riskbild, behöver 

förändringar göras avseende de särskilda operativa förmågor 

som förbundet har. Förbundet behöver skaffa nya förmågor till 
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sök- och räddningsinsatser i kollapsade byggnader och inom 

brandsläckning i komplicerade miljöer. Dessa förmågor är inte 

möjliga att skaffa om inte förändringar sker i andra förmågor 

som förbundet har. 

 

En utredning som förbundet gjort visar att förmågorna för 

räddningsdykning, hantering av större kemikalieolyckor och 

höghöjdsräddning kan lokaliseras till färre stationer än idag 

inom ramen för gällande handlingsprogram och utan någon 

väsentligt ökad risk för negativa effekter på människors liv och 

hälsa. Dock ska möjligheten att genomföra snabb transport 

med ytbärgare på vattnet samt träning i att göra neddyk utan 

dykapparat prioriteras vid den station där räddningsdykningen 

läggs ned. 
 

Antalet anställda inom vissa delar av verksamheten har också 

minskats och försäljning av fordon kommer ske för att nå 

budget i balans 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Runt 90 % av förbundets intäkter utgörs av 

medlemskommunernas medlemsavgifter. Inför 2021 har 

medlemsavgiften ökat med 0,71 %. Denna uppräkning 

tillsammans med ökade kostnader och minskade intäkter leder 

till att kostnaderna inför 2021 måste minskas med 4 miljoner 

kronor. Mot denna bakgrund gav direktionen 

förbundsdirektören i uppdrag att föreslå åtgärder för en budget 

i balans för 2021. Dessa åtgärdsförslag består av tre delar; färre 

stationer med särskilda förmågor, vakansprövning och övriga 

åtgärder. 
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Särskilda förmågor  

Enligt det handlingsprogram för skydd mot olyckor som 

direktionen antagit, ska förbundet utreda förutsättningar för att 

skaffa ny förmåga inom sök- och räddningsinsatser i kollapsade 

byggnader och inom brandsläckning i komplicerade miljöer. 

Dessutom ska vi enligt handlingsprogrammet utreda 

förutsättningar för att koncentrera följande särskilda förmågor 

till färre stationer än idag  
 

 hantering av olyckor eller hot innefattande farliga ämnen (CBRNE). 

 eftersök och i vissa fall livräddning av personer under ytan med 

räddningsdykare.  

 undsättning av nödställda personer på hög höjd eller i lågpunkter 

(t.ex. brunnar).  
 

Den utredning som gjorts visar att vi behöver skaffa ny förmåga 

för sökning och räddning i kollapsade byggnader samt 

brandsläckning i komplicerade miljöer. Motivet är den 

riskutveckling som sker med det civila försvarets uppbyggnad 

och de sprängningar som skett under 2019 i förbundets 

kommuner samt en tilltagande byggnation av komplexa 

byggnader. Det är dock inte möjligt vare sig av 

verksamhetsmässiga eller ekonomiska skäl att skaffa dessa 

förmågor om inte en rationalisering sker av de tre ovan nämnda 

särskilda förmågorna. 

 

Utredningen som gjorts visar att förmågorna för eftersök och i 

vissa fall livräddning av personer under ytan med 

räddningsdykare (vattendykning), hantering av olyckor eller hot 

innefattande farliga ämnen och undsättning av nödställda 

personer på hög höjd eller i lågpunkter kan lokaliseras till färre 
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stationer än idag inom ramen för gällande handlings-program. 

Den andel olyckor som ska nås inom en viss tid (45 minuter 

efter larm nå 95 procent av alla olyckor) kommer klaras även om 

antalet särskilda förmågor finns på färre orter än idag. 

 

Vidare visar utredningen att en lokalisering av de särskilda 

förmågorna till en station bedöms innebära en liten risk för 

direkt negativ effekt på människors liv och hälsa. Livräddande 

insatser vid olyckor eller hot innefattande farliga ämnen kan och 

kommer kunna fortsätta ske från i stort sett alla brandstationer. 

Undsättning av nödställda personer på hög höjd eller i 

lågpunkter är inte alltid tidskritiska, varför koncentration av 

denna förmåga till en station inte bedöms innebära någon 

negativ effekt på människors liv och hälsa. 
 

Att lokalisera förmågan till livräddning av människor under 

vattenytan med hjälp av räddningsdykning till en station istället 

för dagens två, bedöms inte innebära någon direkt ökad risk för 

negativ effekt på människors liv och hälsa. Denna bedömning 

grundas på uppföljning av såväl lokala som nationella insatser 

(antal händelser, vidtagna åtgärder, tider etc.), den medicinska 

kunskap som idag finns om överlevnadschanser vid drunkning 

och kunskaper från andra nationella utredningar och rapporter 

om räddningsdykning.  

 

Eftersom utredningen visar att det finns störst möjlighet att 

rädda människor innan de hinner hamna under vattenytan med 

en snabb insats, kommer den station som framledes inte har 

räddningsdykning förses med en förstärkt förmåga till snabb 

livräddning av människor på eller nära vattenytan. Möjligheten 

att genomföra snabb transport med ytbärgare på vattnet samt 
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träning i att göra neddyk utan dykapparat prioriteras vid den 

station där räddningsdykningen läggs ned. 

 

Lokaliseringen av våra särskilda förmågor till färre stationer än 

idag kommer ge ökade förutsättningarna för kostnadseffektiv 

utveckling av kvaliteten. Det kommer vara enklare och billigare 

att utveckla en verksamhet på ett ställe än på flera.  

 

Vakansprövning  

Sammanlagt tre tjänster inom områden teknik, administration 

och samhällsskydd återbesätts inte.  

 

Övrigt  

Budgeten för andra kostnader än personalkostnader och 

kapitalkostnader har ökat med 0,92 procent i jämförelse med 

budget 2020, trots att vissa kostnader som exempelvis 

bilförsäkringar och kostnader för våra användarkonton har ökat 

med 7 procent. Den låga kostnadsökningen är ett resultat av en 

budgetprocess där samtliga kostnader grundligt prövats med 

gemensamma värderingar. I budgeten för 2021 planeras för ett 

flertal fordons-försäljningar, bland annat fyra personbilar, och 

dessa försäljningar kommer innebära en intäkt men även en 

förväntad kostnadsreducering.  

 

Efter förbundsdirektör Ulf Lagos och chefsekonom Lena Nilsson 

Aguirres dragning lämnar ordförande ordet fritt. 

 

Ledamöter ställer frågor om pandemin påverkat budgeten, om 

inköp av hybridfordon har betydelse för budgeten och om man 

tagit höjd för ett eventuellt nytt räddningsövningsfält i budgeten. 
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Ulf Lago svarar att pandemin inte haft betydelse för budgeten 

inte heller vilka slags fordon som används. På frågan om det 

tagits hänsyn till ett nytt räddningsövningsfält blev svaret även 

där nej, kostnader och eventuella intäkter för ett 

räddningsövningsfält är inte upptagna i budgeten. 

 

Med anledning av det liggande förslaget att uppdra åt 

förbundsdirektören att genomföra förändringar i särskilda 

förmågor föreslår Lina Alm att ytterligare en att-sats läggs till 

beslutet: 

 

Tilläggsyrkande: Att ge förbundsdirektören uppdrag att fortsatt 

informera om arbetet kring särskilda förmågor. 

 

Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkande och direktionen 

beslutar att lägga till att-satsen enligt ovan. 
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§ 89. Verksamhetsplan– beslut 

 Dnr: RÖG 2020/0563 012 

 

       Direktionen beslutar: 

      Att anta Verksamhetsplan 2021. 
 

 

Sammanfattning  

Varje år antar direktionen en verksamhetsplan för 

verksamheten. Den utgår från direktionens avsiktsförklaring och 

övergripande mål för perioden 2020-2023. Målen följs upp 

tertialvis och är också underlag för internkontrollplanen. 

 

Verksamhetsplanen för 2021 innebär nya satsningar på 

säkerhet för enskilda, kortare insatstider och attraktivare 

arbetsplats. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago är föredragande. 

Varje år antar direktionen en verksamhetsplan för 

verksamheten. Den utgår från direktionens avsiktsförklaring och 

övergripande mål för perioden 2020-2023, men planen tar även 

hänsyn till förändringar i omvärlden och de uppföljningar av 

tidigare års verksamhetsplaner som gjorts. 

 

Den uppföljning av 2020 års verksamhet som gjorts visar på god 

måluppfyllelse av målen, bortsett från de mål  som innebär 

externa kontakter såsom tillsyn, utbildningar och informationer. 

Coronapandemin satte stopp för att bedriva den typen av 
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verksamhet. Förhoppningsvis kommer restriktionerna släppas 

under sen vinter eller tidig vår, så att verksamheten kan 

återupptas igen. 

 

I jämförelse med 2020 års verksamhetsplan finns några 

förändringar. En förändring är den satsning som inleds för att 

stärka säkerheten för människor med någon form av 

funktionsnedsättning eller som av någon annan anledning löper 

större risk att skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand. 

Denna satsning ligger helt i linje med den förändrade 

lagstiftningen om skydd mot olyckor som träder ikraft 1 januari 

2021. En satsning startar också för att ge människor som bor på 

platser, där de får vänta länge på att få hjälp vid en olycka, ökad 

kunskap för att få dessa att klara sig bättre själva. 

 

VI fortsätter också det tidigare arbetet med att öka antalet 

mindre fordon som används vid utryckningar. Vi vet att ökad 

användning av mindre fordon leder till att vi kommer fram 

fortare till den som behöver hjälp. Vi vet också att en allt högre 

andel av våra olyckor kan klaras av med 2-3 personer istället för 

normalt 5-6 personer. Därför ger mindre fordon en större 

möjlighet att klara olyckor med färre personer och på så vis ha 

fler personer kvar för beredskap för samtidiga larm eller fortsatt 

verksamhet. 

 

Den sista förändringen är att vi inom målområdet attraktiv 

arbetsgivare genomför kompetenshöjande insatser om 

mänskliga rättigheter. Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat med 

jämställdhetsfrågor såväl internt som i vår externa verksamhet. 

Vi har sedan vidgat perspektivet till att arbeta mot 

diskriminering, mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. I 
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och med verksamhetsplanen 2021 startar vi arbetet mot det 

allomfattande perspektivet mänskliga rättigheter. I samband 

med rekryteringar de senaste åren har den bild som flera 

studier pekat på bekräftats, nämligen att människor i allt högre 

grad prioriterar en organisations arbete med likabehandling, 

hållbarhetsarbete och dess värdegrund. 
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§ 90. Internkontrollplan 2021 – beslut 

  Dnr: RÖG 2020/0574 101 

 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2021. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson föredrar och internkontrollrepresentant Christer 
Frey kommenterar. Internkontroll är viktig för att säkerställa att 
vi når de mål och efterlever de lagar och rutiner som finns. Vårt 
uppdrag tar sin utgångspunkt i förbundsordningen och 
tillhörande styrdokument. Internkontrollen sker genom urval 
och kontroller som analyseras och utvärderas. Interkontrollen 
ska utföras regelbundet dock minst tre gånger per år, då den 
också ska dokumenteras och rapporteras till direktionen. 

Magnus Cato undrar om förbundets revisor sett den föreslagna 
planen och svaret blir ja, revisor har sett den och varit positivt 
inställd.  

Lina Alm undrar om punkten ”en attraktivare arbetsplats” och 
metoden att i avslutningssamtalet ta upp frågan. Personalchef 
Ingela Wik svarar att det kommer att genomföras så kallade 
puls-mätningar regelbundet för att tillse att ingen känner sig 
utsatt för kränkningar av något slag 
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§ 91. Uppförande av räddningsövningsfält– beslut 

  Dnr RÖG 2020/0568 172 

 

  Direktionen beslutar: 

   

- godkänna utredningen avseende nytt räddningsövningsfält  

- förorda att ett nytt räddningsövningsfält ägs och förvaltas av RTÖG  

- hemställa till medlemskommunerna om medgivande att få ta de 

långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt 

räddningsövningsfält 

- hemställa om ökat medlemsbidrag för att täcka de 

nettokostnadsökningar som ett nytt räddningsövningsfält innebär 

 

Sammanfattning  

RTÖG har sedan flera år tillbaka arbetat tillsammans med Miljö-

och samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun för att 

hitta en ny placering för kommunens räddningsövningsfält som 

idag finns i nom stadsdelen Djurgården. Övningsfältet i 

Norrköping är också över tid i behov av betydande investeringar 

för att uppfylla nuvarande och framtida krav. Med anledningen 

av detta har RTÖG presenterat möjligheten att ersätta de två 

övningsfälten med ett gemensamt.  

 

Under 2020 har ett förslag och en kostnadskalkyl avseende ett 

nytt gemensamt räddningsövningsfält tagits fram. Detta visar att 

ett gemensamt räddningsövningsfält ger verksamhetsmässiga 

och ekonomiska fördelar. Bedömningen är att det också är 
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fördelaktigt att RTÖG äger och förvaltar ett gemensamt 

övningsfält. 

 

Enligt förbundsordning finns inget som hindrar att RTÖG äger 

andra byggnader eller anläggningar än brandstationer. Dock 

kräver en sådan investering medlemskommunernas 

medgivande om att ta nödvändiga lån och, som en konsekvens 

av detta, ett ökat medlemsbidrag. 
  

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och kanslichef Mikael Skoog är föredragande.  

I dag finns två räddningsövningsfält inom förbundet, ett i 

Linköping och ett i Norrköping. RTÖG har sedan flera år tillbaka 

arbetat tillsammans med Miljö-och Samhällsbyggnadskontoret i 

Linköpings kommun för att hitta en ny placering för 

kommunens räddningsövningsfält som nu finns inom 

stadsdelen Djurgården i Linköping. Då Djurgården ska utvecklas 

till ett nytt bostadsområde måste övningsfältet flyttas. 

Övningsfältet i Norrköping är också över tid i behov av 

betydande investeringar för att uppfylla nuvarande och framtida 

krav. Med anledningen av detta har RTÖG presenterat 

möjligheten att ersätta de två övningsfälten med ett 

gemensamt. En förutsättning för ett gemensamt övningsfält är 

dock att det har en geografisk placering som uppfyller 

förbundets verksamhetsmässiga behov och krav. RTÖG har 

identifierat ett läge i Norsholm (Norrköpings kommun) som 

skulle fungera väl för ändamålet. 
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Inför att förbundet bildades 2010 identifierades flera områden 

där rationaliseringsvinster kunde finnas. En av de 

rationaliseringsvinster som nämns i förstudierna är 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.  

 

Vår bedömning är att vi kan klara vårt uppdrag med ett 

räddningsövningsfält istället för två. Ett sådant bör förläggas 

mellan centralorterna Linköping och Norrköping där 

omgivningspåverkan kan minimeras och också nås med 

kollektiva kommunikationer. Ett nytt räddningsövningsfält kan 

utformas för att tillgodose det växande behovet 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.   

 

Kommundirektörerna i Linköping och Norrköping fick hösten 

2019 i uppdrag att tillsammans med förbundsdirektören i RTÖG 

utreda ett förslag och en kostnadskalkyl avseende ett nytt 

gemensamt räddningsövningsfält. Kalkylerna grundar sig på en 

tidigt gjorda och delvis schabloniserade kostnader och intäkter. 

 

Resultatet av detta arbete redovisas i nedanstående tabell. 

Tabellen redovisar den uppskattade nettokostnadsökning som 

skulle kunna uppkomma. Som en jämförelse redovisas även 

nettokostnadsökningarna för att fortsätta verksamheten vid de 
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två räddningsövningsfält som finns idag. Det är viktigt att 

poängtera att såväl kostnader som intäkter är gjorda i ett tidigt 

skede och ger en uppfattning om kostnadsbilden snarare än att 

vara en exakt kalkyl. 

 

 

 

Tabell 1. En tidig ekonomisk kalkyl som jämför de preliminära 

nettokostnadsökningar för ett nytt räddningsövningsfält med att 

fortsätta med räddningsövningsfält i Linköping och Norrköping. 

 

Det finns även verksamhetsmässiga stora fördelar med ett 

gemensamt övningsfält. 

 Total 

investering 

 

Ökad 

driftskostnad 

(per år) 

Ökad 

intäkt 

(per 

år) 

Nettokostnads-

ökning (per år) 

Nytt och gemensamt 

räddningsövningsfält 

125 mnkr 

(exkl 

tomtmark) 

9,0 mnkr 1,5 

mnkr 

7,5 mnkr 

     

Nytt räddnings-

övningsfält 

Linköping 

85 mnkr 

(exkl 

tomtmark) 

6,0 0,5 5,5 mnkr 

     

Renovering av  

räddningsövningsfält 

Norrköping  

43 mnkr 4,1 0,5 3,6 mnkr 
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De fördelar som uppnås är en mycket starkare organisation 

både vad gäller kompetens och resurser. Bättre förutsättningar 

för utveckling och kvalitetshöjning av befintliga och nya 

uppgifter. På sikt kan även rationaliseringsvinster uppnås på 

grund av den bättre strategiska placeringen i Norsholm. 

 

Finansiering 

Enligt gällande förbundsordning finns inget hinder för förbundet 

att äga andra byggnader eller anläggningar än brandstationer, 

men ska förbundet ta långfristiga lån för investeringar behövs 

medlemskommunernas medgivande. Redan idag betalar 

medlemskommunerna driften av de två räddningsövningsfälten 

som finns genom att förbundet betalar hyra och driftskostnader 

ur sin egen budget. I budgeten utgör medlemsavgifter runt 90% 

av förbundets intäkter. Skillnaden för medlemskommunerna vid 

ett uppförande av ett nytt räddningsövningsfält är att de ökade 

nettokostnaderna behöver kompenseras genom att 

medlemsavgiften ökar. 

 

Enligt förbundsordningen ska kostnaderna för förbundets 

verksamhet täckas av avgifter från medlemskommunerna. 

Norrköping och Linköping erlägger avgift med lika krontal per 

invånare. Övriga kommuners avgift per kommuninvånare utgörs 

av krontalet per invånare för Norrköping och Linköping 

uppräknat enligt följande: Söderköpings krontal per invånare 

räknas upp med faktorn 1,14, Valdemarsviks med faktorn 1,44 

och Åtvidabergs med faktorn 1,08. Detta innebär att om de 

kalkylerade nettokostnadsökningarna hamnar på 7,5 miljoner 

kronor för ett nytt och gemensamt räddningsövningsfält, 

fördelas denna nettokostnadsökning enligt  följande: 
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Kommun Årlig ökning av medlemsavgift 

Linköping 3 518 166 

Norrköping 3 095 245 

Söderköping 364 076 

Åtvidaberg 272 217 

Valdemarsvik 250 297 

 7 500 000 kr 

Tabell 2. Fördelningen av nettokostnadsökningen för ett nytt 

räddningsövningsfält per medlemskommun med de 

kostnadsfördelningsprinciper som finns i förbundsordningen. 

 

För RTÖGs del innebär det egna ägandet av ett 

räddningsövningsfält fördelar. Det ökar rådigheten över 

anläggningen och gör det lättare att göra de anpassningar som 

krävs för att verksamheten ska motsvara de växlande och 

växande behoven. Det gör det också lättare att vara mer lyhörd 

för externa intressenters behov av att samutnyttja anläggningen 

samt att marknadsföra densamma. 

 

Mikael Skoog informerar om den tänkta platsen som ligger i 

Norsholm och är på 65 000 m2  . Nästa steg är att skriva en 

option för att säkra platsen och därefter följer en del praktiska 

saker som markundersökning m.m. samt att ha 

omvärldsbevakning på hur ett ändamålsenligt 

räddningsövningsfält ska se ut. Utifrån beslut fortsätter 

planering och Ulf Lago kommer att informera direktionen 

fortlöpande. 
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 § 92. Vitesföreläggande Karbasen– beslut 

  Dnr: RÖG 2019/0465 171 

 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar förelägga Karbasen Fastighets 

AB (organisationsnummer 556400-0890)  att vid 

löpande vite om 250 00 kronor per kvartal efter 

åtgärdsdatumets utgång, vidta de åtgärder på 

fastigheten Karbasen 9, Majeldsvägen 18 i 

Valdemarsviks kommun som framgår av bilagt 

dokument.  

Beslutet har fattats med stöd av 5 kap §2 lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor och med 

hänvisning till lag (1985:206) om vite. Åtgärden ska 

vidtas mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap §2 i 

lagen om skydd mot olyckor. 

 

Yrkande: Anders Carlsson yrkar på återremittering 

av ärendet och anser att ärendet ska dras ännu en 

gång mellan räddningstjänsten, kommunen och 

fastighetsägaren. Joakim Magnusson ställer sig 

bakom yrkandet. 

 

Ordförande ställer två förslag till beslut: 

Det liggande förslaget mot återremittering av 

ärendet.  

Handuppräckning visar att majoriteten är för det 

liggande förslaget. 
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Reservation: Anders Carlsson och Joakim 

Magnusson reserverar sig mot beslutet. 

 

   

Beskrivning av ärendet: 

Chef för Samhällsskydd Joar Hjertberg och Ulf Lago föredrar. 

Nedan beskrivs ärendets gång sedan 2019-05-16 och fram till 

dagens datum. 

 

Tillsynsbesök på plats 2019-05-16 

Vid tillsynsbesöket görs en genomgång av det systematiska 

brandskyddsarbetet (SBA) som är verksamhetens verktyg för att 

kontrollera och upprätthålla ett bra brandskydd. Vid 

tillsynsbesöket upptäcktes brister och fastighetsägarna 

informerades om att ett föreläggande troligen kommer att 

läggas på fastigheten. Efter avslutad tillsyn får även 

fastighetsägarna en muntlig genomgång av den fortsatta 

processen gällande tjänsteskrivelse, föreläggande, överklagan 

etc. 

 

Mejlkonversation Marie Schmid, Socialchef Valdemarsviks 

kommun  

För att hämta in mer information för bedömningen av 

brandskyddet inhämtades information från Socialkontoret 

gällande hälsostatusen och hemtjänstbehovet i fastigheten.  

  

Tjänsteanteckning skickad 2019-07-05   

Beskrivning av verksamheten och vilka brister som noterats vid 

tillsynsbesöket skickas till fastighetsägaren. Fastighetsägaren får 
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en möjlighet att yttra sig om vi har missuppfattat några 

omständigheter gällande SBA eller det tekniska brandskyddet.  

 Svar fastighetsägare 2019-09-02  

Yttrande från fastighetsägaren som gör gällande hur många 

personer som har hemtjänst. Deras argument är att när de 

boende flyttar in är de yngre och piggare och att det finns 

stegbil i Valdemarsvik. De har inte för avsikt att bedriva ett 

trygghetsboende.   

  

 Föreläggande skickat 2019-09-20 

Vi ansåg inte att de kompletterande uppgifterna som inkommit 

ändrat förhållandena för beslutet och ett föreläggande 

skickades med krav på att installera sprinkler.  

  

Instruktioner föreläggande 2019-09-20 

Förklarande brev som i detalj beskriver vilka delar av 

verksamheten där kravet på sprinkler är aktuellt.  

 

Telefonkontakt med fastighetsägare som vill ha möte om 

föreläggandet 2019-09-2X 

Fastighetsägaren önskar ett möte för att få tillfälle att diskutera 

och komma med frågor kring föreläggandet.  

 

Möte på plats för att förklara föreläggande, LSO och processen.  

Möte med fastighetsägarna där kraven och 

bedömningsgrunderna förklarades utifrån lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) som är basen för våra krav.  Den kommande 

processen beskrevs med de juridiska vägarna gällande när 

beslutet fick laga kraft, vad som händer sen, överklagande etc.  

 

Föreläggandet vinner laga kraft  
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Föreläggandet vinner laga kraft, eftersom inget överklagande 

inkommit 3 veckor efter att fastighetsägaren bekräftat att de 

mottagit beslutet. (inget separat dokument som skickas). 

Överenskommelse om att undanta tvättstuga från 

sprinklerkravet 2019-10-09 

Efter diskussion med fastighetsägaren så beslutade vi att 

undanta tvättstugan från beslutet.  

 

 

Ny bilaga till föreläggande med ändring enligt ovan mailad 2019-

11-05      

Beslut om att undanta tvättstugan. 

 

Telefonsamtal som uppföljning 2020-08-17 

Uppföljning av åtgärderna eftersom åtgärdstiden gått ut och 

ingen återkoppling inkommit till räddningstjänsten. Vid 

telefonsamtalet meddelade fastighetsägaren att inga åtgärder 

är planerade och att de anser att förutsättningarna inte längre 

stämmer. 

 

Uppföljning tillsynsföreläggande 2020-08-24 (meddelande om 

att vite kan läggas) 

Skriftlig begäran från räddningstjänsten att inkomma med 

förtydligande kring vilka förutsättningar som ändrats sen 

beslutet togs och önskemål att fastighetsägaren snarast 

inkommer med en skriftlig beskrivning.  Vi meddelar även att om 

inga nya förutsättningar finns kommer nytt beslut att tas med 

vite.   

 

Svar från fastighetsägare (via konsult Brandkonsulten AB) 2020-09-

07 
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Svar från fastighetsägaren via brandkonsult. Brandkonsulten 

trycker på att fastigheten är uppförd enligt boverkets byggregler 

(BBR) som flerbostadshus och att BBR eller plan och bygglagen 

(PBL) inte är retroaktiv. Det finns där inga krav på att utrusta 

byggnaden med sprinkler och traditionell utrymningsstrategi 

kan appliceras (utrymning via trappa och stegbil red. anm.) och 

att de boende kan stanna i sina lägenheter. Brandkonsulten 

trycker även på att det inte är ett servicehus (där sprinkler är ett 

krav (reds. anm.) Konsulten informerar även om att det finns 

likande boende i Norrköping hos bland annat Hyresbostäder 

och Riksbyggen.   

 

Bemötande brandkonsult 2020-09-21 (avisering om vite) 

Räddningstjänsten bemöter konsultens skrivelse och konsultens 

inlaga om att BBR inte är retroaktiv. Dock är vårt föreläggande 

baserat på LSO, där de aktuella förutsättningarna ska tas i 

beaktande. Vår bedömning är att det är så stor andel av de 

boende som inte kan utrymma själva via trappa eller stegbil,  så 

vårt beslut kvarstår och att vi kommer föreslå direktionen att 

fatta beslut om föreläggande med vite. 

 

Det förs en diskussion om vad konsekvenserna kan innebära för 

andra fastighetsägare om beslut tas enligt förslag. Kommer man 

inte vilja ha äldre hyresgäster osv. Kan ytterligare diskussioner 

föras med aktuell fastighetsägare och kommunen osv.  

Joar förklarar processen som föregått beslutet.  

Vice ordförande poängterar att direktionen har att ta hänsyn till 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och inget annat.  

Vidare har ett datum har fallit bort i ett stycke vilket ska 

kompletteras. 
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Yrkande: Anders Carlsson yrkar på återremittering av ärendet 

och anser att ärendet ska dras ännu en gång mellan 

räddningstjänsten, kommunen och fastighetsägaren. Joakim 

Magnusson ställer sig bakom yrkandet. 

 

Ordförande ställer två förslag till beslut: 

Det liggande förslaget mot Anders Carlssons yrkande på 

återremittering av ärendet.  

Handuppräckning visar att majoriteten är för det liggande 

förslaget. 
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 § 93. Direktionens sammanträden 2021- beslut 

  Dnr RÖG 2020/0501 100 

 

Direktionen beslutar: 

   

Att anta nedan föreslagna mötestider för 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Direktionssammanträdena startar kl.13:00. Plats för 

möte alternativt digitalt möte meddelas i kallelsen. 

Fredagen den 4 juni planeras för en utbildningsdag 

med direktionsmöte i anslutning, plats bestäms 

senare. 

 

Torsdag 2021-01-28   

    

Fredag 2021-03-12  

      

Torsdag 2021-04-22 

      

Fredag 2021-06-04    

    

Onsdag 2021-09-01    

  

Torsdag 2021-10-14  

      

Torsdag 2021-11-11 

  

  Torsdag 2021-12-09     
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§ 94.  Prislistor 2021 - beslut  

  Dnr RÖG 2020/0573 043 

 

  

Direktionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till prislistor för 2021. 

 

Sammanfattning  

Lena Nilsson Aguirre föredrar ärendet och förklarar 

tabellerna. Prislistan följer samma grundprincip som 

tidigare och har endast förändrats med 

indexuppräkningar enligt tidigare vedertagna 

principer. Samma prislista gäller för samtliga 

medlemskommuner. 
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§. 95. Avgifter 2021 

 Dnr RÖG 2020/583 043  

 

Direktionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till avgifter för 2021. 
 

Sammanfattning  

Lena Nilsson Aguirre är föredragande. Avgifter för 

tillsyn och tillståndsverksamhet för 2021 utgår från 

samma grundprincip som tidigare och har endast 

förändrats med indexuppräkningar enligt tidigare 

vedertagna principer. Samma avgifter gäller för 

samtliga medlemskommuner. 
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§ 96. Ekonomisk uppföljning – information 

 

 

 Direktionen beslutar: 

Att ta informationen till protokollet. 

 

Lena redovisar utfallet per 2020-11-30. Det är några 

stora avvikelser att notera som lägre intäkter på 

utbildning pga av den rådande pandemin då många 

externa utbildningstillfällen är framskjutna samt att 

onödiga automatlarm har gått ner. Utfallet visar 

dock på ett positivt resultat på 794 tkr. 
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§ 97. Information om verksamheten 

 

Verksamhetschef Per Nisser berättar att 

sotningsupphandlingen, där förlorande part 

överklagat, fortfarande ligger hos 

Förvaltningsrätten. Nuvarande avtal går ut i juli 

2021.  

 

Likaså ligger upphandlingen av andningsskydd hos 

rätten, Kammarrätten i Jönköping, då förlorande 

part överklagat vinnande bud.  

 

Per fortsätter att informera om de två nya 

stegbilarna som visade sig inte ha de rätta måtten 

vid leverans. Dessa två är nu på verkstad i Arvika 

och leverantören från Frankrike är på plats för att 

om möjligt åtgärda problemen. 

 

Ulf meddelar att årets julklapp till anställda inom 

RTÖG i år får ett presentkort på Östgötamat att 

nyttja under 2021. Detsamma kommer också 

direktionen till del. Ett uppskattat initiativ! 

 

Anders Carlsson vill rikta ett särskilt tack till de 

räddningsstationer som var på plats på branden i 

Valdemarsvik den 4 december. Mycket 

professionellt agerande. 
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§ 98. Övriga frågor 

 

 Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 100. Mötet avslutas 

  

Ordförande Magnus Cato tackar direktionen för de två 

gångna åren och överlämnar därmed ordförandeskapet till 

vice ordförande Linnea Jägestedt inför 2021. 

  

 Slutligen önskas en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 


