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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Personalföreträdare deltar 

under  

§§ -108-123 

Inga personalföreträdare 

närvarande 

 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

Joakim Magnusson 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 108-125 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 8/2021 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2021-12-09 Justeringsdatum: 2021-12-16 

Anslags uppsättande; 2021-12-17 Anslags nedtagande; 2022-01-11 
 

 

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 

§ 108. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 109. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Joakim Magnusson till justerare för dagens 

sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation 

Kallerstad 2021-12-16.  

 

 

 

 

 

§ 110. Fastställande av föredragningslista. 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 

  

 Bengt Wastesson anmäler en övrig fråga: Brand i fartyg 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 111.  Budget 2022 med plan 2023-2026 – beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0507 041 

 

  Direktionen beslutar: 
    

1. Att anta budget 2022 med tillhörande plan för 2023-2026 med 

följande revideringar: 
- att i tabell 2 lyfta ut 2 623 tkr från budgetposten Externa 

intäkter till en egen rad kallad Ofinansierade intäkter. 

2. att hos medlemskommuner begära utökning av medlemsbidrag 

enligt budgetunderlaget 2023-2027 och genomförd 

medlemsdialog 

 

Sammanfattning  

Enligt gällande förbundsordning och tillhörande 

överenskommelse, ska arbetet med planering och 

uppföljning av förbundets ekonomi och verksamhet 

präglas av dialog mellan förbundet och 

medlemskommunerna.  

 

Budget 2022 utgår från en ökning av medlemsbidraget 

om 1,2%. Detta leder till att inga större 

verksamhetsmässiga satsningar planeras, men inte 

heller några omfattande nedskärningar. 

 

Förbundet beslutade i oktober 2021 om ett förslag till 

budget 2023-2027, som sedan behandlades på 

medlemsdialog i november 2021. I enlighet med 

förslaget till budget och de överläggningar som skedde 

på medlemsdialogen, begär förbundet utökat medlems-

bidrag utöver de indexuppräkningar som sker utifrån 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

pris- och löneökningar samt effektiviseringskrav i 

medlemskommunerna. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt gällande förbundsordning och tillhörande 

överenskommelse, ska arbetet med planering och 

uppföljning av förbundets ekonomi och verksamhet 

präglas av dialog mellan och medlemskommunerna.  

 

Budgeten 2022 bygger på förbundets strategiska 

vägvalsdokument RTÖG 2030, förbundets strategiska 

plan och avsiktsförklaring. Såväl budget som 

verksamhetsplan 2022 har varit föremål för dialog i 

direktionen under 2021. 

 

Runt 90 % av förbundets intäkter utgörs av 

medlemskommunernas medlemsavgifter. Förbundet 

hemställde inför 2022 om en uppräkning av 

medlemsbidraget om 2,2%. Medlemsavgiftens ökning 

bestämdes sedan till 1,2 %.  Denna uppräkning leder till 

att nödvändig verksamhetsutveckling behöver skjutas på 

framtiden. Några kostnadsökningar har inte kunnat 

skjutas på framtiden. Dessa avser stärkt IT-säkerhet, 

stärkt RIB-verksamhet och extra medel i löneöversynen 

2022.  

 

Förbundet beslutade i oktober 2021 om ett förslag till 

budget 2023-2027, som sedan behandlades på 

medlemsdialog i november 2021. Denna budget bygger 

på förbundets strategiska plan. Budgetförslaget 

behandlades på medlemsdialog i november 2021 med 

alla medlemskommuner och direktionens presidie 

närvarande. Dialogen och de överläggningar som skedde 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

resulterade i en enighet kring förbundets behov av 

justerad medlemsavgift för perioden 2023-2027, utöver 

de årliga uppräkningar som sker utifrån 

överenskommelsen. För perioden 2023-2027 fördelar 

sig dessa årliga behov för respektive medlemskommun 

enligt nedanstående tabell. 

 

 
Tabell 1. Fördelning av det justerade medlemsbidraget per kommun och år. (tkr) 

 

I tabellen ingår inte den ökning av medlemsbidraget som 

avser det nya räddnings-övningsfältet, som beräknas 

uppkomma från 2025. 

 

Ulf Lago och Lena Nilsson Aguirre föredrar ärendet och 

berättar om nödvändiga kostnadsökningar, t ex ökade 

IT-kostnader, stärkt RIB samt extra medel till 

löneöversyn. På intäktssidan ses höjda avgifter för våra 

tillsyner och fler anläggningar anslutna till automatlarm. 

Lena går igenom de olika posterna och i 

investeringsbudgeten ligger bland annat nya fordon i 

form av släckbilar och en båt. Men i övrigt gäller 

kostnadsmedvetenhet. 

Budgeten är föremål för diskussioner. 

 

Yrkanden 

Anders Carlsson yrkar på följande tillägg i Budget 2022: 

att i tabell 2 lyfta ut 2 623 tkr från budgetposten Externa 

intäkter till en egen rad kallad Ofinansierade intäkter. 

 

K ommun
Preliminär 

andel

Uppräkn/kommun 

2023 (tkr)

Uppräkn/kommun 

2024 (tkr)

Uppräkn/kommun 

2025 (tkr)

Uppräkn/kommun 

2026 (tkr)

Uppräkn/kommun 

2027 (tkr)

Linköping 47% -2 246 -223 -961 -658 -110

Norrköping 41% -1 959 -195 -838 -574 -96

Söderköping 5% -239 -24 -102 -70 -12

Valdemarsvik 3% -143 -14 -61 -42 -7

Åtvidaberg 4% -191 -19 -82 -56 -9

SUMMA 100% -4 779 -475 -2 045 -1 400 -235
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Beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Carlssons 

tilläggsyrkande och finner att direktionen bifaller 

densamma. 

  



  Sidan 

8 av  

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 112. Verksamhetsplan 2022 - beslut 

Dnr: RÖG 2021/0506 012 

 

  Direktionen beslutar: 

att anta Verksamhetsplan 2022. 

 

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 2022 innebär nya satsningar på 

relations- och trygghetsskapande arbete mot ungdomar, 

stärkt säkerhet för människor som bor långt från en 

räddningsresurs, uppföljning hos de som drabbas av 

bostadsbränder samt medarbetares 

utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

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. 

 

I jämförelse med 2021 års verksamhetsplan finns några 

förändringar. En förändring är den satsning som inleds 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

för att stärka säkerheten för människor som bor långt 

från närmaste räddningsresurs. Dessa tenderar att bli 

fler. 

 

En annan förändring är att vi startar ett arbete med att 

möta ungdomar som riskerar hamna i exempelvis 

brottslighet eller utanförskap. Genom egen uppsökande 

verksamhet kan vi skapa relationer som kan bidra till 

andra livsval för dessa. Detta arbete startar under 2022 

och med ytterligare ekonomiska medel från våra 

medlemskommuner under 2023 kan verksamheten växa 

ännu mer. 

 

En tredje förändring är uppföljning av de människor som 

drabbas av bränder. Det gäller människor som drabbats 

av omfattande bränder, men också riskutsatta som 

drabbas av bränder, oavsett omfattning. 

 

Sist omfattar verksamhetsplanen också ett arbete som 

svarar upp mot direktionens avsiktsförklaring avseende 

medarbetares utvecklingsmöjligheter och lärande. En 

viktig förutsättning för att medarbetare ska utvecklas och 

lära, är att det finns möjligheter hos närmaste chef att 

skapa situationer för utveckling och lärande. Därför ska 

handlingsutrymmet för första linjens chefer ses över och 

dokumenteras under 2022. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 113. Internkontrollplan för Räddningstjänsten Östra 

Götaland – beslut 

 Dnr RÖG 2021/0515 101 

   
Direktionen beslutar att: 

Godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning 

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. 

Lena Nilsson Aguirre går igenom de nio områden som 

ska tittas närmare på i kommande internkontrollplan, 

dataskyddsförordningen (gdpr) och hur vi hanterar 

kameramaterial, alkoblås, hur sköts inblåsningen när 

man kommer till stationen, riktlinje för säkerhet, 

attestreglemente för fakturor, upphandling och inköp av 

varor över 100 000 kr, stärkt säkerhet för enskilda, 

program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, mutor 

och jäv, arbetsmiljöpolicy. 

Internkontrollrepresentanterna Christer Frey och Anders 

Carlsson är nöjda med den nya planen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 114. Prislista 2022– beslut 

  Dnr RÖG 2021/0590 043 

 

  Direktionen beslutar: 

  att godkänna förslaget till prislistor för 2022. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

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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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 115. Avgifter 2022– beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0521 043 

   

 

  Direktionen beslutar: 

   att godkänna förslaget till avgifter för 2022. 

 

  

  Beskrivning av ärendet: 

Avgifter för tillsyn och tillståndsverksamhet för 2022 

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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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 116. Svar till Mjölby kommun om medlemskap i 

Räddningstjänsten Östra Götaland - beslut 

  Dnr: RÖG 2021/0514 170 

 

  Direktionen beslutar: 

att efter genomförd medlemsdialog hänvisa Mjölby 

kommuns fråga om styrningen av 

Räddningstjänsten Östra Götaland till 

medlemskommunerna.  

 

Sammanfattning  

I maj 2020 skickade förbundets medlemskommuner via 

förbundets presidium ut en inbjudan till länets 

kommuner om medlemskap i förbundet. I Inbjudan 

informerade även medlemskommunerna om hur 

styrningen skulle se ut, hur fastighetsfrågor hanteras och 

hur medlemsavgifter bestäms. 

 

I maj 2021 kom svar från Mjölby kommun. Kommunen 

avböjde inbjudan till medlemskap samt uppdrog till 

förbundets direktion att inleda strategisk dialog med 

länets kommuner om hur ett framtida gemensamt 

räddningstjänstförbund kan utformas med likvärdigt 

inflytande. 

 

Mjölby kommuns svar på medlemskommunernas 

inbjudan behandlades på en medlemsdialog i november 

2021, där kommunernas kommunstyrelsepresidier och 

kommundirektörer samt förbundets presidium och 

förbundsdirektör deltog.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Frågan om medlemskommuners inflytande i förbundets 

beslutande församling är en fråga för 

medlemskommunerna att besluta om, inte förbundet. 

Medlemsdialogens mening var att Mjölby kommun 

istället bör ta uppfrågan med medlemskommunerna på 

politisk nivå. 

 

Ulf Lago börjar med att redovisa alla tillfrågade 

kommuners svar på inbjudan och redogör så för svaret 

enligt förslag. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 117. Svar till MSB angående kommunens arbete enligt 

LSO– information 

 Dnr: RÖG 2021/0445 170 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

 

Beskrivning av ärendet 

Från årsskiftet är MSB ansvarig för tillsyn över 

kommunernas skyldigheter enligt LSO lagen (2003:778) 

om skydd mot olyckor. I en skrivelse efterfrågade MSB 

svar utifrån årsuppföljningen 2018-2020 vad gäller 

tillsyn, räddningsinsatser, kontroll över antal objekt och 

rengöring och brandskyddskontroll. 

Ulf informerar om svaret som lämnats till MSB. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 118. Information särskilda förmågor 

 

  Direktionen beslutar: 

Notera informationen 

 

   

Beskrivning av ärendet 

Jonas Holmgren informerar om de särskilda förmågor 

som de olika räddningsstationerna har. På Kvillinge är 

det kem, på Centrum är det räddningsdyk och på 

Kallerstad är det höghöjdsräddning. 

Jonas berättar vidare om de nya särskilda förmågor som 

ska införlivas och som är ett pågående projekt. Det är 

sök- och räddning i komplicerade miljöer och 

brandsläckning i komplicerade miljöer. Dessa ska 

eventuellt kunna ingå i en Nationell förstärkningsresurs. 

På frågan om vad nationell förstärkningsresurs innebär 

berättar Jonas att det är ett register för samverkan som 

syftar till att stödja ansvarig aktörs ledningsfunktion vid 

olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

Räddningstjänsten kan då vara en delresurs. Övrig fråga 

om brand i fartyg togs upp i denna punkt istället för 

under Övrigt då det var ett exempel på hur olika 

organisationer kan vara behjälpliga vid en svår och 

komplicerad brand. Jonas poängterade att det finns olika 

regelverk som spelar in när det gäller just brand i fartyg, 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

ligger det i hamn eller på öppet vatten, vilken last som 

finns och så vidare. Bengt Wastesson tackar för svaret. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 119. Information från möte med Kinda kommun 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago berättar att han och Per Nisser besökt Kinda 

kommun med anledning av ett eventuellt medlemskap i 

förbundet. Kinda kommun har fått ett kostnadsförslag 

och övrigt vad som krävs för ett medlemskap. Det finns i 

dagsläget inga hinder för Kinda kommun att gå med i 

förbundet vilket i så fall skulle bli 2023 som tidigast. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 120. Information från Medlemsdialog 

 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Notera informationen 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och ordförande Linnea Jägestedt informerar om 

medlemsdialogen med medlemskommunerna som ägde 

rum 19 november. Det som avhandlades var bland 

annat budget, fastighetsfrågor och förbundsutvidgning. 

Det upplevdes som ett positivt möte. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 121. Information Lönekartläggning 

 

 

  Direktionen beslutar: 

 Notera informationen samt  

 uppdra till kontoret att återkomma med 

information om hur lönespridningen ser ut i 

organisationen. 

 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ingela Wik informerar om handlingsplanen Jämställda 

löner som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra 

skillnader i löner mellan män och kvinnor. I vår 

organisation är det idag övervägande män i utryckande 

tjänst, 84,5 % män och 15% kvinnor. År 2015 var det 

95% män och 5% kvinnor så det har gått framåt. Det är 

vissa faktorer som påverkar löneläget såsom, kunnande, 

problemlösning, ansvar och arbetsförhållande. Det är 

viktigt att utbilda chefer i att sätta jämställda löner och 

att fortsätta samsynsarbetet av likvärdiga befattningar. 

Ledamot undrar hur lönespridningen ser ut och Ingela 

ber att få återkomma med det. 

 

Yrkanden: 

Lina Alm yrkar att kontoret återkommer med 

information om hur lönespridningen ser ut i 

organisationen. 
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Beslutsordning: 

Ordförande ställer proposition på Lina Alms yrkande och 

finner att direktionen bifaller densamma. 
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§ 122. Information om verksamheten 

 

  

Direktionen beslutar: 

 Notera informationen 

 

Lena Nilsson Aguirre går igenom ekonomisk rapport per 

den 30 november 2021. Stationerna Kvillinge och 

Centrum ligger på något minus bl a på grund av 

övertidsarbete. I övrigt visar rapporten på ett litet plus 

på 270 tkr. 

 

 

Jonas berättar kort om de svar som inkommit på den 

utskickade remissen om RTÖG:s Handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt 

LSO. Totalt har 14 svar inkommit varav det har funnits 

synpunkter från ca 4 stycken. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 123. Övriga frågor 

 

Anmäld övrig fråga Brand i fartyg hanterades under § 

118. 

 

  

 

Ordförande tar upp de tre konferenser/föreläsningar 

som varit den senaste tiden. MSB:s 

jämställdhetskonferens, Medarbetardag på temat 

Mänskliga rättigheter och 100 000-nätverket. Åsikterna 

om dessa från de som var med var överlag positiva och 

väckte tankar.  

 

 

Direktionen har haft ett uppdrag att ta fram förslag på 

datum för en strategidag, heldag, för 2022. Förslaget 

som lades fram och godkändes blev 1 september 2022. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 124. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

   

Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2021-11-12—

  2021-12-09 redovisas på dagens sammanträde. 

  Inga delegationsbeslut redovisas. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 125. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en God 

Jul och ett Gott Nytt År. 
 


