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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 

E-post info@rtog.se 

www.rtog.se 

  

Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 5/2021 

 

2021-09-01 

 

Plats och tid: Husby säteri kl. 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 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

 

  

Anmält förhinder: 

 

Övriga: 

Lina Alm (M) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under  

§§ 65-76 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Wernhede, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Conny Delerud 

 

 

Sekreterare: 

 

…………………………………………………………    Paragrafer 65-78 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

 

Justerande: 

 
 

……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 5/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-09-01 Justeringsdatum: 2021-09-09 

Anslags uppsättande; 2021-09-13 Anslags nedtagande; 2021-10-08 
 

 

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 

§ 65. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 66. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Conny Delerud till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad  

2021-09-09.  

 

 

 

 

 

§ 67. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 68. Svar på remiss  från MSB  Inriktning för ökad jämställdhet 

och mångfald i räddningstjänsten 2030 – beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0312 179 

 

 Direktionen beslutar: 

       Direktionen beslutar att lämna följande remissvar. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Såväl inriktningen som handlingsplanen omfattar enligt vår 

uppfattning de områden där de största förändringarna 

behöver ske för att åstadkomma en ökad jämställdhet och 

mångfald inom räddningstjänsten. Vi ser positivt på att få 

vara en stark och pådrivande kraft i det gemensamma 

arbetet. 

 

Fortsatt samverkan och dialog 

Från vår sida tror vi att arbetet behöver mycket samordning 

och samverkan för att nå kraftfull förändring. På samma sätt 

som den aktuella inriktningen och planen har tagits fram i 

samverkan och med god dialog, behöver det kommande 

arbetet samverkan och samordning. Om inte alla 

räddningstjänster går i samma takt kommer utvecklingen 

försvåras, och dessutom kommer säkert räddningstjänster 

behöva stöd från varandra och från MSB i arbetet. Därför 

rekommenderar vi att planen kompletteras med en plan för 

hur fortsatt samverkan och samordning under 

genomförandet ska ske. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Jämställdhets- och mångfaldsbokslut 

Enligt planen ska de kommunala räddningstjänsterna 

upprätta ett jämställdhets- och mångfaldsbokslut. Det är 

visserligen mycket angeläget att tydliggöra utvecklingen 

inom jämställdhet och mångfald på detta sätt, men vi ser 

vissa svårigheter att få fram data över mångfaldsområdet. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 69. Mjölby svar angående medlemskap i RTÖG -

information 

Dnr: RÖG 2020/0244 170 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago är föredragande och informerar om 

förfrågan om medlemskap som gått ut till länets 

kommuner. Mjölby kommun har utrett saken och 

har beslutat att avböja. Ledamot undrar om det 

finns ett forum för länets kommuner där både 

medlemskommuner i RTÖG respektive inte 

medlemskommuner i RTÖG kan ta upp frågan om 

medlemskap. Ulf svarar att han presenterat RTÖG i  

samtliga länets kommuner och informerat om vad 

ett medlemskap innebär.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 70. Information om förstudie angående Kindas ev 

medlemskap – information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om att en förstudie om 

framtida medlemskap nu är startad med Kinda 

kommun. Förhoppningen är att den ska vara klar 

vid årsskiftet 2021-2022. Om intresse om 

medlemskap då finns ska en avsiktsförklaring 

skrivas och det är också meningen att Kinda 

kommun ska ha en ny räddningsstation innan ett 

inträde i RTÖG.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 71. Samarbetsavtal med SMC – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago föredrar ärendet och ger en bakgrund till 

SMC. 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. 

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.  

 

Vi har fått förfrågan om att bli en av de fyra 

räddningstjänster som har avtal med SMC då Södertörns 

brandförsvar beslutat att gå ur avtalet. Ledamot ställer 

frågan om vi vet varför Södertörns brandförsvar väljer 

att gå ur och Ulf svarar att en orsak kan vara att avtalet 

inte hade tillräcklig förankring. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 72. Politikermöte i 100 000-nätverket – information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om nätverket som är en 

samverkan mellan politiker, förebyggande och även 

det operativa inom kommunernas 

räddningstjänster. I år kommer RTÖG att stå som 

värd i Norrköping med ett lunch- till lunchmöte 

mellan 30 november-1 december. 

Program för mötet och ytterligare information 

kommer, mötet planeras vara fysiskt.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 73. Presidiedagar 16 november - information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago berättar att de presidiedagar som SKR, 

Sveriges kommuner och regioner, håller i för 

direktioner och nämnder som har med 

räddningstjänst att göra, nu öppnar upp för fler 

ledamöter att närvara. I år kommer träffen att vara 

digital den 16 november. Mer information kommer. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 § 74. Ekonomisk redogörelse – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson Aguirre ger en kort ekonomisk 

redovisning. På plussidan ses bland annat intäkter i 

form av ersättning för sjuklöner. På minussidan ses 

uteblivna inkomster för externa utbildningar som 

under pandemin har legat nere i stor omfattning. 

Lena presenterar ett plus på 400tkr. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 75. Information om verksamheten 

Ulf Lago informerar om markoptionsavtalet som är 

tecknat med Norrköpings kommun. Nu väntar 

markundersökningar samt att återuppta kontakten 

med externa intressenter som kan vara 

intresserade att nyttja det nya 

räddningsövningsfältet framgent. 

Ulf informerar vidare om Pridetåget som ska gå i 

Linköping lördagen den 11 september. Anmälan 

görs till sekreterare Pia. 

Ulf berättar om sommaren som varit och hur den 

varma väderleken påverkat räddningstjänsten. Det 

har varit en del skogsbränder men samtliga har 

hanterats på ett bra sätt mycket tack vare hjälp av 

MSB:s helikoptrar och flygplan. Ulf ger en eloge till 

all personal. Han nämner branden i Mönsterås där 

flera räddningstjänster i landet hjälpte till. 

Ulf berättar vidare om vad som verkar vara en ökad 

anmälningsfrekvens om drunkningstillbud t. ex om 

det ligger kläder vid en sjö och man inte ser någon 

person i närheten.  

Det kommer i dagarna att gå ut en Seveso-

information  från oss till boende främst i Linköping 

och Norrköping som bor i närheten av 

sevesoklassade företag. Det är ett krav enligt lag att 

detta görs vart 5:e år.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Ledamot ställer en fråga angående brandmaterial 

som finns tillgängliga på öarna i området om dessa 

kommer från RTÖG. Jonas Holmgren svarar att visst 

material hjälper vi till med i förebyggande syfte. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 76. Övriga frågor. 

Frågan uppkommer vem som ansvarar för 

brandposter, RTÖG eller kommunerna och hur 

fungerar kontakten däremellan. Jonas Holmgren 

svarar att kommunerna har ansvar för 

brandvattenförsörjning och att RTÖG har en 

kontaktperson. 

Fråga med anledning av det kraftiga regn med 

översvämning som följd i Gävle, om RTÖG tagit höjd 

för liknande händelser i vårt område. Ulf Lago 

svarar att det tas med i beräkning och i 

budgetplanering. 

Svar på frågan om hur utryckningsfrekvensen varit 

under sommaren, inte mer än vanligt som kan ses 

nu. 

Ytterligare en fråga som kommer upp är den 

förändrade riskbilden vad gäller släckning av 

fastigheter där solceller finns installerade, eldrivna 

fordon etc. Ulf Lago berättar att detta är något man 

tar höjd för och planerar för då riskbilden blivit 

förändrad. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 77. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2021-06-05—

  2021-08-31 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Dnr RÖG 2021/0300 002 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 78. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


