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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 4/2021 

 

2021-06-04 

 

Plats och tid: Digitalt och station Kallerstad 13:00 

  

 

Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Magnus Cato (S), vice ordförande, Norrköping 

Christian Widlund (C), Norrköping tjänstgörande ers. 

Conny Delerud (S), Linköping 

Bengt Wastesson (KD), Söderköping 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 

 

  

Ersättare: Christer Frey (M), Norrköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

Övriga: 

Sonnie Knutling (S) 

Per Hollertz (M) 

Lina Alm (M) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Personalföreträdare deltar 

under  

§§ 50- 65 

 

Ord.: 

John Wernhede, brandman 

Kenneth Eriksson, brandman 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Magnus Cato 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 50-67 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

 

Justerande: 

 
 

……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 4/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-06-04 Justeringsdatum: 2021-06-10 

Anslags uppsättande; 2021-06-14 Anslags nedtagande; 2021-07-09 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 51. 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  

2021-06-10.  

 

 

 

 

 

§ 52. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

följande ändring: 

  

 § 53. Beslut om ändring av förbiseendefel Karbasen. 

  

 

 



  Sidan 

4 av 24 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 53. Beslut om ändring av förbiseendefel avseende 

vitesbelopp 

 Dnr RÖG 2019/0465 171 

 

 

  Beslut  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar ändra, med stöd av 36 § förvaltningslagen 

(2017:900),  vitesbeloppet i protokollet § 92 från den 10 

december 2020 till 250 000 kronor. 

 

 
  Sammanfattning  

Vid direktionens sammanträde den 10 december 2020, 

beslutade direktionen i § 92 att förelägga Karbasen 

Fastighets AB, 556400-0890, vid löpande vite om 

250 000 kronor per kvartal efter åtgärdsdatumets 

utgång, vidta de åtgärder på fastigheten Karbasen 9, 

Majeldsvägen 18 i Valdemarsviks kommun som framgår 

av ett till beslutet bilagt dokument.  

 

Av protokollet från direktionens sammanträde samma 

dag, framkommer att direktionens beslut om 

vitesbeloppet blivit felaktigt återgivet. Det beslutade 

vitesbeloppet uppgavs vara ”250 00 kronor”. Det är 

uppenbart att vitesbeloppet angivits felaktigt till följd av 

en felskrivning. Denna felskrivning ändras av direktionen 

i enlighet med 36 § förvaltningslagen (2017:900) 
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§ 54.        Uppföljning av verksamhetsplan 2021-tertial 1 – beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0267 012 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen 2021 avseende 

tertial 1. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet. Uppföljningen av 

verksamhetsplanen för första tertialet 2021 visar fortsatta 

utmaningar att nå de mål som innebär externa och fysiska 

kontakter med människor. Tre av nio mål bedöms därför 

endast delvis kunna uppfyllas under året. Dessa mål är; 

 

 Säkrare boende 

 Stärkt säkerhet för grupper och individer 

 Säkrare skola samt säkra barn och ungdomar 

 

       De övriga sex målen bedöms kunna nås under året.  
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 § 55. Internkontroll – tertial 1 – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0260 101 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna den sammanställda 

internkontrollrapporten för första tertialet 2021.  

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson Aguirre redovisar. Varje tertial genomförs 

och redovisas resultatet av genomförd internkontroll till 

direktionen. Efter ett helt verksamhetsår görs en 

sammanfattande rapport över det gångna året. 

Internkontrollen visar på bra resultat. Internkontrollant 

Christer Frey påpekar vikten av en god rapportskrivning 

för att få in intäkter vid insats, Jonas Holmgren svarar att 

det är något man ständigt tänker på men, vissa insatser 

har man inte rätt att ta en avgift för och vissa insatser är 

ibland inte så omfattande. Vidare tas vikten upp av att 

teckna avtal med leverantör även om den är ensam på 

marknaden.  
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 § 56. Tertialbokslut – tertial 1 – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0261 042 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till tertialrapport per 30 

april 2021 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson Aguirre redovisar. 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 2021 samt en prognos för utfallet vid 

årets slut. Intäkter under perioden har inkommit på ca 

800 tkr i form av sjuklöneersättning från 

Brandskyddsföreningen, man har även fått ett 

projektstöd från MSB för införskaffande av en 

bränsledepå. Inställd utbildning har gett en minuspost 

på 400 tkr. I övrigt är de två nya höjdfordonen i drift och 

förbundet har idag 420 anställda. 
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 § 57. Avtal SMC – beslut 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att ställa sig positiv till ett avtal med 

Släckmedelscentralen AB. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redogör för ärendet. Verksamheter som 

hanterar stora volymer petroleumprodukter har sedan 

länge haft krav på sig att ha släckutrustning för att kunna 

släcka bränder. 1994 bildade därför drivmedelsbolagen 

företaget Släckmedelscentralen AB (SMC AB) med syfte 

att släcka bränder på drivmedelsdepåer. SMC har 

investerat i utrustning och har avtal med lokala 

räddningstjänster om beredskap och drift av den 

operativa verksamheten. 

 

Vi har fått förfrågan om att bli en av de fyra 

räddningstjänster som har avtal med SMC. I vårt område 

finns många verksamheter som hanterar stora volymer 

petroleumprodukter. Avtalet skulle ge oss full ekonomisk 

kompensation för de kostnader som avtalet skulle 

medföra, samtidigt som vi får en egen 

kompetenshöjning inom området. Dessutom kommer 

släckresurser finnas närmare oss och kunna sättas in i 

ett tidigare skede vid en brand. Avslutningsvis passar 

detta avtal väl in i våra vägval RTÖG 2030, där vår 

förmåga att hantera stora olyckor ska öka. Ett avtal 

innebär också att vi använder den förändring av våra 

särskilda förmågor som gjordes runt årsskiftet. 
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Ulf förtydligar att detta är ett inriktningsbeslut som 

noterar direktionens inställning till ett eventuellt framtida 

avtal. Detta är inte ett beslut om avtalet i sig, utan det är 

något som kan komma att bli aktuellt framöver. 

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 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 

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 fyra räddningstjänster; 

Räddningstjänsten Medelpad, Södertörns Brandförsvarsförbund, 

Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd. Nu har avtalet mellan 

SMC AB och Södertörns Brandförsvarsförbund sagts upp. Vi har blivit tillfrågade 

om vårt intresse att bli en av de fyra räddningstjänster som sköter beredskap och 

drift av en depå. 

 

I Norrköpings Hamn finns många verksamheter som lagrar stora volymer 

petroleum-produkter och därmed omfattas av bestämmelserna i ovan nämnda 

lagstiftning. I jämförelse med andra räddningstjänster är det få som har så många 

verksamheter som har sådan omfattande hantering av petroleumprodukter inom 

sitt område som vi. 
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Avtalets innehåll 

Avtalet är ett civilrättsligt avtal mellan SMC AB och aktuell 

räddningstjänstorganisation. SMC AB ordnar och bekostar garagering av 

utrustningen i depån. Räddningstjänsten får ersättning för de personalresurser 

som krävs för att hålla beredskap, utföra kontroll och underhåll av depån, 

kompetensförsörjning och koordinering av arbetet. Avtalet tecknas med en 

ömsesidig uppsägningstid på 12 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 

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. 

 

Risk- och konsekvensanalys 

Avtalet innebär inga investeringar eller andra anskaffningar för vår del. De 

personella resurserna som behövs för att upprätthålla avtalet bedöms till viss del 
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finnas och skulle någon särskild rekrytering ändå behövas, ryms detta inom den 

ekonomiska ersättning som avtalet innehåller. Eftersom avtalet har en 

uppsägningstid om 12 månader, finns det gott om tid att lösa en eventuell 

övertalighetssituation om avtalet skulle sägas upp. 

 

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.  
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§ 58. Markoptionsavtal Norsholms gårdsområde 1:88– 

beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0268 172 

 

 

Direktionen beslutar:  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att  

 

 godkänna avtalet om markoption gällande Norsholms Gårdsområde 1:88  

 uppdra åt förbundsdirektören att teckna avtalet 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Mikael Skoog föredrar. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har för avsikt att uppföra ett nytt 

räddningsövningsfält på fastigheten Norsholms 

Gårdsområde 1:88. Marken ägs idag av Norrköpings 

kommun, och vi har erbjudits att teckna en option om 

att förvärva fastigheten. 

 

Under optionstiden ska undersökningar göras som 

bekostas av RTÖG. Kommunen beställer vissa av dessa 

utredningar, och ska ha dialog med oss innan 

undersökningarna startar. Under optionstiden erlägger 

vi en avgift om 40 000 kronor per påbörjat kvartal. Vid 

ett eventuellt förvärv av fastigheten, avräknas denna 

ersättning köpeskillingen. Köpeskillingen uppgår enligt 

avtalet till 150 kronor per kvadratmeter. 
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 § 59. Förändringar i organisationen – information 

   

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om tänkta förändringar i 

organisationen. Förslaget är att de 10 st. yttre befäl som 

idag går under en chef, ska ingå i några av 

organisationens andra avdelningar, t ex. Samhällskydd 

och Utbildning och lyda under respektive avdelnings 

chef. 

Ett förtydligande önskas av begreppet yttre befäl och Ulf 

svarar att det är den person som åker i egen bil till 

insatsen och leder räddningsinsatsen. 
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 § 60. Särskilda förmågor – information 

 

  Direktionen beslutar: 

Notera informationen till protokollet, samt att 

Punkten särskilda förmågor ska övergå till en 

behovsstyrd informationsuppföljning 

Yrkanden: 

Linnea Jägestedt yrkar på att övergå till en behovsstyrd 

informationsuppföljning gällande särskilda förmågor. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar om att byte av station för de 

särskilda förmågorna nu är i full drift. Vattendyk på 

Centrum och höghöjdsräddning på Kallerstad. Kvillinge 

har behållit förmågan vid kemolyckor.  

 

Ordförande ställer följande yrkande: 

Att: övergå till en behovsstyrd informationsuppföljning 

vad gäller särskilda förmågor. 

Christian Widlund påpekar att när beslutet togs om 

Överflytt av särskilda förmågor togs samtidigt beslut om 

kontinuerlig uppföljning av ändringen. 
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Lars-Åke Bergstrand föreslår att information ges 

vartannat sammanträde. 

Anders Carlsson påpekar vikten av att få fortsatt 

information mer eller mindre kontinuerligt. 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer yrkandet om behovsstyrd uppföljning 

mot ett kvarvarande vid nuvarande system om 

kontinuerlig uppföljning. Ordförande finner att 

direktionen beslutat att bifalla yrkandet för en 

behovsstyrd uppföljning. 
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 § 61. Arbetsplan för nytt handlingsprogram - information 

 

Direktionen beslutar: 

Ta informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet: 

 

Ulf Lago informerar om Myndigheten för Samhällsskydd- 

och Beredskaps nya handlingsplan som gått ut på 

remiss och som vi svarat på. Idag finns det två 

handlingsplaner, ett för olycksförebyggande arbete som 

tas beslut om i medlemskommunerna och ett för 

räddningstjänstinsatser som tas beslut om i direktionen. 

Förslaget från Ulf är att göra ett handlingsprogram 

innehållande båda delar som ska tas beslut om i 

direktionen. 
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§ 62. Förbundsutvidgning – information 

 

 

  Direktionen beslutar: 

 Direktionen beslutar ta informationen till protokollet. 

  

   

  

  Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago berättar att det nu inkommit ett formellt beslut 

om viljeinriktning och en intresseanmälan om ett inträde 

i RTÖG från Kinda kommun. Kommunen ska nu göra en 

konsekvensanalys av ett möjligt inträde. 
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§ 63.  Hemställan om medlemsbidrag – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

   

 

  Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago informerar. Enligt kommunstyrelsen i 

Linköpings beslut medges inte hemställan om ökat 

medlemsbidrag 2022. Medlemsbidraget ska, i samarbete 

med RTÖG och medlemskommunerna, utredas inför 

2023. 

Några andra protokollsutdrag från 

medlemskommunerna har inte inkommit. 
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§ 64.  Information om verksamheten 

 

Ulf Lago berättar att Valdemarsviks kommun tar över 

RTÖG:s telefonväxel från och med i höst då Norrköpings  

kommun inte längre kan tillgodose RTÖG:s behov. 

 

Den upphandling av andningsskydd som påbörjades 

2019 är nu i hamn. Upphandlingen gick till Interspiro 

men överklagades av Dräger. Domen var uppe i 

förvaltningsrätt och kammarrätt till får fördel men 

överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som inte 

tog upp det till prövning. 

 

Ulf fortsätter att informera om den information till 

allmänheten vi är skyldiga att tillhandahålla vart 5:e år 

angående de företag i vårt område som lyder under 

Sevesolagen. 1 september kommer allmänheten som 

bor nära dessa företag få information av oss. 

Text från Länsstyrelsen Stockholm: Verksamheter som 

hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan 

omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om 

verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på 

mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras. 

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som 

skedde i orten Seveso i norra Italien 1976. 

   

  

Ulf informerar om 100 000-kommuners träff som 

kommer att äga rum i höst i Linköping. Mer information 

kommer. 
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Mikael Skoog ger en uppföljning av covid-läget i 

förbundet. Personalläget under våren har varit bra, det 

har funnits enstaka sjukdomsfall. Den särskilda 

förvaltningsledningen fortgår under sommaren. 
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§ 65. Övriga frågor 

 

 

Direktionen överlämnar en blombukett till 

förbundsordförande Ulf Lago då han dagarna innan firat 

sin 50-års dag. Grattis Ulf! 

 

Christian Widlund återberättar lite från Brand 2021 som 

även i år var digital och pågick i två dagar. Bland annat 

talade MSB om samhällsförändringar och 

räddningstjänstens roll framöver. SKR talade om 

demografin och eventuell framtida personalbrist inom 

räddningstjänsten. Från räddningstjänsten i Hässleholm 

togs informationssäkerheten upp, hur skydda mot 

hackerattacker, hur sparas känslig data? 

Han berättar vidare om paneldebatten där vikten av 

mångfald inom räddningstjänsten togs upp, att 

räddningstjänsten ska spegla det svenska samhället vad 

gäller etnicitet, språk och jämlikhet mellan män och 

kvinnor. Viktigt att personal alltid har ett bra bemötande 

vid insatser.  

Dag två pratade Nätverket för jämställd räddningstjänst, 

som RTÖG är med i, och påtalade vikten av en sund 

kultur. Föreläsare Elaine Eksvärd tog upp ledare kontra 

informell ledare och vikten av att identifiera de 

informella ledarna. Conny Delerud och Yvonne Martin 

kände igen sig i redovisningen och inflikade att det känns 

som RTÖG ligger i framkant i arbetet för jämställdhet och 

mot kränkningar. 

 

Ordförande tackade Christian Widlund för en informativ 

redovisning som här återgetts i korta drag. 
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22 av 24 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Ulf berättar att MSB kommer med en satsning på 

jämställdhet och inkluderande i räddningstjänsten. Ett 

handlingsprogram kommer gå på remiss från MSB. 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

23 av 24 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 66. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2021-04-23

  2021-06-04 redovisas på dagens sammanträde. 

 

  Inga beslut finns att redovisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 67.  Mötet avslutas 

 

Ordförande meddelar att det planeras för en heldag den 1 september 

med förhoppning att direktionen då kan träffas som vanligt och inte 

digitalt.  

Med det tillönskar ordföranden alla en fin sommar och avslutar dagens 

möte. 
 


