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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 6/2021 

 

2021-10-14 

 

Plats och tid: Station Centrum kl. 13:00 

  

 

Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Christer Frey (M), Norrköping, tj.görande ers. 

Lina Alm (M), Norrköping 

Conny Delerud (S), Linköping 

Christian Widlund (C), Norrköping, tj.görande ers. 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

Sofia Bjelke (S), Linköping, tj.görande ers. 

 

  

Ersättare:  

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga: 

Bengt Wastesson (KD), Söderköping 

Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

Magnus Cato (S), Norrköping 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Personalföreträdare deltar 

under  

§§ 79 - 90 

 

Ord.: 

John Wernhede, brandman 

Kenneth Eriksson, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Anders Carlsson 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 79-92 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 6/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-10-14 Justeringsdatum: 2021-10-21 

Anslags uppsättande; 2021-10-25 Anslags nedtagande; 2021-11-18 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 80. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Anders Carlsson till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum  

2021-10-21.  

 

 

 

 

 

§ 81. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 82. Uppföljning verksamhetsplan 2021 – tertial 2 - beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0412 012 

 

 Direktionen beslutar: 

  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 

att godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen 2021 

avseende tertial 2. 

 

 Beskrivning av 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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§ 83. Delårsrapport - beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0406 042 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport 

per 31 augusti 2021. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Delårsrapporten 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. 

Lena Nilsson Aguirre redovisar rapporten per 

verksamhet och går igenom uppföljningen per 

2021-09-30. Förbundet visar på ett positivt resultat 

på 5,4 mkr, något lägre än föregående år. 

Prognosen för helåret pekar mot att de 

övergripande finansiella målen inom ramen för god 

ekonomisk hushållning kommer att nås med god 

marginal. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 84. Internkontroll – tertial 2 - beslut 

 Dnr: RÖG 2021/0405 101 

   

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att godkänna den 

sammanställda internkontrollrapporten för andra 

tertialet 2021.  

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Varje tertial genomförs och redovisas resultatet av 

genomförd internkontroll till direktionen. Efter ett 

helt verksamhetsår görs en sammanfattande 

rapport över det gångna året. 

Internkontrollant Christer Frey ser överlag positivt 

på rapporten med förhoppningen att det som inte 

kunnat genomföras på grund av pandemin snart 

ska kunna återupptas. Christer undrar vidare om 

det finns intäkter att hämta och svaret blir att taxan 

för automatlarm kan komma att ses över samt att om 

förbundet ingår avtal med SMC  (§ 71 protokoll 2021-09-

01) kan det generera en intäkt. 

Till nästa år, 2022 får man se över vilka områden som 

ska fokuseras på i rapporten. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 85. Hemställan Sanering av övningsfält – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0404 423 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att hemställa till Norrköpings 

kommun att framledes ansvara för kostnader inför 

och för sanering av räddningsövningsfältet i 

Norrköping. 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redogör. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har under 2020 låtit genomföra 

provtagningar i marken vid räddningsövningsfältet 

vid Risängen, Norrköpings kommun. 

Provtagningarna har skett efter krav från Byggnads- 

och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun. 

Resultatet av dessa undersökningar visar förekomst 

av PFAS. 

 

Räddningsövningsfältet togs i bruk av dåvarande 

Norrköpings kommuns brandförsvar i mitten av 

1980-talet. 2010 övergick verksamheten till 

Räddningstjänsten Östra Götaland i samband med 

bildandet av kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. Snart därefter 

har användningen av sådant brandskum som 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

innehåller farliga ämnen kraftigt minskat. Sedan 

flera år tillbaka är användningen nästintill obefintlig. 

Därmed har i stort sett all användning av skum skett 

tiden innan kommunalförbundet bildades. 

 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har nu  ställt 

krav på fördjupade undersökningar av förekomst 

och utbredning av PFAS. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har hittills bekostat de undersökningar 

som behövts för att undersöka om det 

överhuvudtaget fanns någon förekomst av farliga 

ämnen i området. Direktionen anser att de fortsatta 

åtgärder och de kostnader som är förknippat med 

dessa, bekostas av Norrköpings kommun, och inte 

förbundet och indirekt alla dess 

medlemskommuner.  

 

Förbundet har under 2021 gjort samma 

utredningar kring räddningsövningsfältet i 

Linköping, och där har Linköpings kommun tagit 

beslut om att överta kostnader inför och för 

sanering av räddningsövningsfältet i Linköpings 

kommun. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 86. Handlingsprogram för skydd mot olyckor – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0409 003 

   

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att  

 

 fastställa förslaget till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

 skicka ut handlingsprogrammet på remiss till de som berörs 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje 

kommun ha handlingsprogram för den 

förebyggande verksamheten och 

räddningstjänstverksamheten. Förbundet svarar för 

kommunens åtagande i lagen om skydd mot 

olyckor. Innan ett handlingsprogram antas ska 

myndigheter och andra som särskilt berörs av 

programmet ges möjlighet att yttra sig. 

Ulf Lago föredrar ärendet och förklarar att syftet 

med remissen är att bidra till en mer enhetlig 

räddningstjänst i Sverige. 
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 § 87. Förslag till budget 2022 samt 2023-2027 – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0411 041 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta förslaget till budget för perioden 

2023-2027 som underlag för kommande 

medlemsdialog. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Enligt gällande överenskommelse ska förbundet ta 

fram ett budgetförslag för åren 2-5, vilket för 2021 

blir åren 2023-2027. Detta budgetförslag ska utgöra 

underlag för medlemskommunernas beslut om 

medlemsavgift. Efter direktionsbeslut ska förslaget 

behandlas på kommande medlemsdialog . 

 

Budgetförslaget innebär en förstärkning av 

medlemsbidragen på omkring 9 miljoner kronor 

fram till 2027. Detta avser de satsningar som 

förbundet bedömer är nödvändiga för ett likvärdigt 

och tillfredsställande skydd mot olyckor. I denna 

förstärkning inkluderas inte de indexreglerade 

uppräkningar som sker varje år utifrån gällande 

överenskommelse. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Förbundet bedömer att ytterligare och omfattande 

besparingar inte kan ske med mindre än att 

försämringar kommer uppstå i bland annat 

räddningstjänstens operativa förmåga och den 

förebyggande verksamheten, med sämre skydd mot 

olyckor som följd. 

Ulf Lago och Lena Nilsson Aguirre går tillsammans 

igenom de olika delarna och berättar att 2023 blir 

första året som medel ska äskas, Lena berättar 

också att man nu ska ta bort indexreglering och 

tänkta medlemsbidrag i budgetprognosen. 
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§ 88. Svar från Ödeshögs kommun om 

förbundsmedlemskap– information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen till protokollet. 

   

Ulf Lago redogör för svaret från Ödeshögs kommun 

som tackat nej till ett medlemskap i förbundet. 

Anledningen är samma som Boxholm och Mjölbys 

räddningstjänster presenterat, att man hyser 

farhågor om minskat inflytande. Kindas 

räddningstjänst är i nuläget den räddningstjänst 

som visat intresse för medlemskap. Ulf nämner i 

sammanhanget att Finspångs räddningstjänst valt 

att avvakta medlemskap då man inte anser sig ha så 

stor kunskap om vårt förbund. 
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 § 89. Information om verksamheten 

Ulf Lago ger en kort resumé om krisledningsarbetet 

runt coronapandemin som inleddes 11 mars 2020 

och som avslutades i september 2021. 

Räddningstjänsten Östra Götaland har som ensam 

räddningstjänst varit en aktör tillsammans med 

smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och samtliga 

kommuner i länet. 

Mikael Skoog berättar att utvärdering av 

krisledningsarbetet har gjorts och lärdomar har 

tagits. Kommunikation är aldrig helt lätt men han 

menar att det i stort har fungerat väl. Fortfarande är 

en rådgivande stab aktiv. 

Värt att notera är att sjukfrånvaron under pandemin 

varit låg. 

Ulf fortsätter med att berätta att MSB och 

Arbetsmiljöverket gjort en tillsyn av förbundet med 

positivt resultat.  

Konferenser: 

Ulf presenterar två konferenser som ledamöterna 

är välkomna att anmäla sig till. Den ena är 100 000-

nätverket som är en lunch till lunch-konferens och 

äger rum på Elite Grand Hotel i Norrköping 30 nov-

1 dec. Program skickas ut med information om 

anmälan som görs till Pia Anderson senast 27 

oktober. 
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Den andra konferensen är digital och anordnas av 

MSB, den äger rum den 8 dec med anmälan senast 

19 november. Ytterligare information kommer. 

Den 18 november är det medlemsdialog och mer 

information kommer till nästa direktionsmöte 

meddelar Ulf. 
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 § 90. Övriga frågor. 

  Inga övriga frågor anmälda. 
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 § 91. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Inga verkställda delegationsbeslut anmäls. 

   

  

   
    



  Sidan 

17 av 17 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 92. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


