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Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2021 

 

2021-01-28 

 

Plats och tid: Räddningsstation Centrum och digitalt 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 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

Kenneth Johansson (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

 

  

Anmält förhinder: 

 

Övriga: 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under §§ 1-14 

 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Wernhede, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Magnus Cato 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 1-16 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 1/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-01-28 Justeringsdatum: 2021-02-04 

Anslags uppsättande; 2021-02-08 Anslags nedtagande; 2021-03-02 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 1. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 2. 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  

2021-02-04 . 

 

 

 

 

 

§ 3. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 

 Bengt Wastesson anmäler en fråga om vaccination mot 

Covid-19. Den tas upp under informationspunkten § 7. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 4. Hemställan om övertagande av kostnader inför och för 

sanering av Räddningsövningsfält – beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0026 423 

 

 Direktionen beslutar: 

att hemställa till Linköpings kommun att framledes ansvara 

saneringskostnader inför och för sanering av 

räddningsövningsfältet i Linköping. 

 

 

      Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Götaland har under 2019 låtit     

genomföra provtagningar i marken vid räddningsövningsfältet 

i Djurgården, Linköpings kommun.  Provtagningarna har skett 

efter krav från Miljökontoret i Linköpings kommun. Resultatet 

visar på förekomst av farliga ämnen i marken. 

 

Miljökontoret har nu ställt krav på åtgärder och fördjupade 

undersökningar inför åtgärder. Direktionen anser att de 

fortsatta åtgärder och de kostnader som är förknippat med 

dessa, bekostas av Linköpings kommun. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago redogör för ärendet och berättar att en formell 

hemställan till kommunen krävs. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har under 2019 låtit genomföra provtagningar i 

marken vid räddningsövningsfältet i Djurgården, Linköpings 

kommun. Provtagningarna har skett efter påtalande av 

Miljökontoret i Linköpings kommun. Resultatet av dessa 

undersökningar visar att området bedöms tillhöra riskklass 1 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

avseende förekomst av PFAS och PFOS men även nickel, 

arsenik och bly. 

Räddningsövningsfältet togs i bruk av dåvarande Linköpings 

kommuns räddningstjänst i början av 1990-talet. Innan dess 

hade området används av garnisonen i Linköping. 2010 

övergick verksamheten till Räddningstjänsten Östra Götaland. 

Ganska snart därefter har användningen av sådant 

brandskum som innehåller farliga ämnen kraftigt minskat. 

Sedan några år tillbaka är användningen näst intill obefintlig. 

 

Miljökontoret har nu ställt krav på åtgärder och fördjupade 

undersökningar inför åtgärd. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har hittills bekostat de undersökningar som behövts 

för att undersöka förekomst av farliga ämnen i området. 

Direktionen anser att de fortsatta åtgärder och de kostnader 

som är förknippat med dessa, bekostas av Linköpings 

kommun, och inte förbundet och alla dess 

medlemskommuner. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 5. Länsstyrelsens tillsyn - information 

Dnr RÖG 2020/0430 008 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. Kritik har framförts 

angående handlingsplaner för Sevesoföretag och 

brist på information till allmänheten angående 

dessa. Ulf menar att kritiken är berättigad men att 

det under året planeras för en informationskampanj 

när och om restriktionerna pga covid lättar. Ulf 

berättar vidare att denna tillsyn av Länsstyrelsen var 

den sista från deras sida, hädanefter blir det MSB, 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som 

kommer att ansvara för tillsynerna.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 6. Särskilda förmågor – om beslut och processens 

förlöpande - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och Jonas Holmgren redogör för ärendet 

som beslutades i Budget 2021 i december 2020, 

RÖG 2020/0569 041. 

En riskanalys gjordes under hösten 2020 och 

övergången till de nya förmågorna samt lokalisering 

av desamma kommer att ske successivt. 

Ledamöter undrar hur beslutet tagits emot av 

utryckande personal och svaret blir att reaktionerna 

varit blandade, det finns negativa reaktioner men 

även positiva vilket får anses naturligt vid en stor 

förändring.   
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 7. Personalsituationen under jul – och trettonhelg och 

dess verksamhetspåverkan - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet och redogör för de 

åtgärder förbundet tidigt vidtagit för att begränsa 

en eventuell smittspridning på arbetsplatserna. All 

personal som haft möjlighet att arbeta hemifrån har 

tillsagts att göra så och endast göra korta besök på 

sina arbetsplatser för uppgifter som så kräver. 

 I gemensamma utrymmen har ommöblering skett 

så att man sitter med avstånd likaså att man delat 

upp tider för lunchrasten. 

Under november och december blev situationen 

alltmer ansträngd främst i Linköping då man kom i 

ett läge med flera smittade bland den utryckande 

personalen. Det resulterade i beslutet att 

utryckande personal inte skulle ersättas från någon 

av de andra stationerna och att övertid skulle lösa 

personalfrånvaro. Samtidigt stängdes 

heltidsstationerna mer eller mindre för övrig 

personal. I kontakt med Länsstyrelsen och Regionen 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

fick förvaltningsledningen att antal så kallade 

testnycklar för att fler skulle kunna testa sig. Fler 

åtgärder sattes in, munskydd på stationer och i 

utryckningsfordonen samt extra noggrannhet att 

hålla avstånd mellan varandra. Ledningen hade täta 

kontakter med smittskydd på Region Östergötland 

som var nöjda med de åtgärder som tagits. Som 

mest var det under denna tid 1/3 av medarbetarna i 

Linköping som var sjuka samtidigt och det gjordes 

stora insatser för att klara verksamheten och det 

var en omfattande samverkan med Region 

Östergötland och Länsstyrelsen. Läget var ansträngt 

och det uppmärksammades även i media både på 

lokal som på riksnivå. 

Det arbete som väntar nu är att se över arbetsmiljö 

och rutiner ur ett smittspridningsperspektiv, 

förtydliga handlingsprogrammet hur vår förmåga 

ska vara vid olika lägen samt att det är viktigt att för-

förståelse finns i organisationen kring vissa beslut. 

Bengt Wastesson hade anmält en fråga om 

möjlighet till vaccination av blåljuspersonal och 

Jonas Holmgren svarar att regionen nu tittar på om 

blåljuspersonal ska behandlas som övrig 

vårdpersonal. Frågan ställs av ledamöter hur 

anställda ser på vaccination när det blir aktuellt och 

kan man som personal i samhällsbärande funktion 

vägra att göra det?  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Fråga om det finns möjlighet till snabbtest? 

Svaret blir att viljan att vaccinera sig ser olika ut och 

att det är smittskyddsläkare som tar sådana beslut. 

På frågan om snabbtest svarar Jonas att 

diskussioner förts men att man främst arbetar med 

basala skyddsåtgärder och så har man nu tillgång 

till ett visst antal testnycklar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 8. Förbundsutvidgning - information 

   

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om frågan om medlemskap i 

förbundet som gått ut till länets kommuner. 

Motala/Vadstena har för närvarande tackat nej, 

Mjölby/Boxholm utreder och även Finspång har 

påbörjat en utredning. Eventuellt kan det finnas 

intresse från Kinda kommun.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 9. Ekonomisk uppföljning - information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson Aguirre redogör kort. Bokslut och 

årsredovisning pågår därefter väntar revisorernas 

granskning. Det har varit lite högre personal- och 

pensionskostnader men man prognosticerar för ett 

positivt resultat. En grundlig genomgång väntas på 

direktionens möte i mars. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 10. Räddningsövningsfält - information 

 

Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago berättar att en avsiktsförklaring behöver 

tecknas med externa intressenter, helst innan en 

markoption undertecknas. Det kan bli så att 

förbundet själva bygger och äger 

räddningsövningsfältet men inget är bestämt ännu. 

Efter att en markoption tecknats har förbundet ett 

år på sig att undersöka den aktuella marken.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 11. Anmälan till Arbetsmiljöverket avseende 

smittspridning - information 

 

  

Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ingela Wik informerar om personalsituationen 

under julhelgen då stationerna Lambohov och 

Kallerstad drabbades av flera sjukskrivningar pga 

covid-19. RTÖG gjorde en egen anmälan till 

Arbetsmiljöverket och en utredning har gjorts vilken 

kommer att skickas in till Arbetsmiljöverket 3 

februari. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 12. Information om VP 2021 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago berättar att det kommer att bli svårt att nå 

vissa mål i verksamhetsplanen 2021 i alla fall första 

tertialen. Utbildningar och hembesök har legat nere 

pga covid-19 och det kommer troligen ta ett tag in 

på 2021 innan man kommer i fas med detta. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 13. Information om verksamheten 

 

Ulf Lago berättar att våra höjdfordon som är 

inlämnade på verkstad i Arvika snart är färdiga för 

slutbesiktning. Troligen kommer en garageport att 

behöva byggas om på stn Centrum men den 

kostnaden kommer leverantören av stegbilarna att 

stå för. 

Ulf visar statistik över uppdrag och insatser över 

2020. Totalt har insatserna under 2020 varit färre 

än tidigare år, brand i byggnad har minskat men 

naturbränder tenderar att öka. Det förebyggande 

arbetet har pga pandemin legat nere i stor 

utsträckning. 

Frågan ställs om brand i fordon är ofta 

förekommande eller är det bild som ibland målas 

upp i media? Brand i fordon är inget som utmärker 

sig i statistiken jämfört med tidigare år. 

Fråga: är det för låga avgifter vid 

automatlarmsutryckning? Ja, förbundet ligger 

jämförelsevis lågt, både vad avser utryckningar som 

årsavgifter. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 14. Övriga frågor 

 

 Inga övriga frågor anmälda. 

Kenneth Johansson önskar ordet och informerar att 

detta var sista direktionsmötet för hans del då han 

bett om att bli entledigad för att åta sig andra 

uppdrag i Söderköpings kommun. Ordförande 

tackar å samtligas vägnar för ett gott samarbete och 

stort engagemang och önskar Kenneth lycka till 

med sina nya uppdrag. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 15. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarfrågor  

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2020-12-10--

  2021-01-28 redovisas på dagens sammanträde. 

Mellan 30 december 2020 och 4 januari 2021 var 

Mikael Skoog tillförordnad förbundsdirektör och 

räddningschef, Delegationsbeslut RÖG 2020/0612 

002. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

19 av 19 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 16. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


