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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 2/2022 

 
2022-03-11 
 

Plats och tid: Kallerstad kl. 13:00 
  

 
Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Magnus Cato (S), vice ordförande, Norrköping 
Christer Frey (M), Norrköping 
Conny Delerud (S), Linköping 
Bengt Wastesson (KD), Söderköping 
Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 
Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 
 

  
Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping 

vakant, Norrköping 
Yvonne de Martin (C), Linköping 
Sofia Bjelke (S), Linköping 
Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

  
Anmält förhinder: 
 
 
 
Övriga: 
 
 
 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 
Per Hollertz (M), Valdemarsvik 
 
 
Ulf Lago, förbundsdirektör 
Per Nisser, verksamhetschef 
Jonas Holmgren, operativ chef 
Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 
Ingela Wik, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

  
 
 
Utses att justera: 

 
 
Christer Frey utses att justera fredagen den 18 mars på station 
centrum. 
 
 
 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 16-30 
Lena Nilsson Aguirre 

  
  
Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 
 
Justerande: 

 
……………………………………. 

  
_________________________________________________________________________________________________ 
ANSLAG 
 
Justering av protokoll 2/2022 har tillkännagivits genom anslag. 
 

Sammanträdesdatum; 2022-03-11 Justeringsdatum: 2022-03-18 
Anslags uppsättande; 2022-03-04 Anslags nedtagande; 2022-03-10 

 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 
Norrköping 

 
 

Underskrift: _________________________________ 
Lena Nilsson Aguirre chefsekonom/sekreterare 
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§ 16. Mötet öppnas. 
  
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 
 
§ 17. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 
 
 Direktionen beslutar: 
 Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på förmiddagen på räddningsstation 
Centrum, Norrköping 2022-03-18.  

 
§ 18. Fastställande av föredragningslista. 

 
 Direktionen beslutar: 
 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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§ 19. Uppföljning av verksamhetsplan 2021 – beslut 
 Dnr: RÖG 2022/0104 012 
 
 Direktionen beslutar: 
 Direktionen beslutar godkänna uppföljningen av 

verksamhetsplanen 2021.   
 
 Beskrivning av ärendet: 

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2021 visar att 
fem av nio mål har nåtts. Fyra av nio mål har delvis 
nåtts. Förklaringen bakom att dessa mål bara delvis har 
nåtts står att finna i den rådande pandemin, som 
omöjliggjorde den verksamhet som krävs för att nå 
dessa mål.  
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     § 20.  Årsredovisning 2021 - beslut 

Dnr: RÖG 2022/0107 042 

 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar efter genomgång och 
presentation av Ulf Lago och Lena Nilsson Aguirre 
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 
2021. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Varje år upprättas en årsredovisning för 
Räddningstjänsten Östra Götaland i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Årsredovisningen ska beslutas i direktionen och 
tillsändas medlemskommunerna. Årets resultat 
visar på ett positivt resultat på 724 tkr. 
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§ 21.  Internkontroll – beslut   

  Dnr: RÖG 2022/0109 101 
 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att godkänna den sammanställda 
internkontrollrapporten för 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.   
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 § 22. Programförklaring Östergötland mot brott – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0105 012 

  Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att anta programförklaringen 
för Östergötland mot brott.   

   

 

Beskrivning av ärendet: 

 Det finns en lång tradition av brottsförebyggande 
arbete i Östergötland. Nu vill olika aktörer i länet 
stärka och utveckla det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet, genom att arbeta 
tillsammans på en mer strategisk och 
länsövergripande nivå. Totalt omfattas 20 aktörer av 
arbete. 

 
Räddningstjänsten Östra Götaland har medverkat i 
processen med att ta fram programförklaringen. Vi 
har också medverkat i olika aktiviteter och insatser 
under åren med syfte att minska brottsligheten och 
öka tryggheten. Det har bland annat skett genom 
tillsyns- och tillståndsverksamhet, genom riktade 
aktiviteter mot barn och ungdomar samt 
praktikplatser. 

 
Det arbete som vi gjort inom ramen för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

ska fortsätta. I direktionens avsiktsförklaring och 
verksamhetsplan finns redan inriktningar fastlagda 
som ligger väl i linje med det arbete som länets 
aktörer vill. I vår strategiska plan finns också en 
satsning på att medverka i det kommunala 
trygghetsarbetet under perioden fram till 2027. 
Därför är det rimligt att vi ansluter oss till det arbete 
som komma skall genom att anta 
programförklaringen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 23. Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
– information 

 
  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

 
      
  Beskrivning av ärendet: 

I lagen om skydd mot olyckor har synen på 
debitering av avgifter för tillsyn förändras och 
möjlighet finns nu att ta betalt för allt som har med 
tillsyn att göra, både förarbete, efterarbete och 
själva tillsynen. Räddningstjänsten Östra Götalands 
förslag är en lägre grundavgift/startkostnad och 
sedan en rörlig timtaxa. Det ska inte ha någon 
betydelse hur lång resvägen är utan det är endast 
arbetstiden som kan debiteras. 

Information på dagens möte och eventuellt beslut 
på nästa direktionsmöte.  
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 § 24. Svar från MSB - information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

   

Beskrivning av ärendet 

MSB har reagerat på inlämnade svar från 
Räddningstjänsten Östra Götaland och önskat svar 
och uppföljning. MSB har reagerat på att det utförts 
för få tillsyner och för få kontroller på Seveso-
anläggningar. MSB hade även synpunkter på 
utförda brandskyddskontroll. 

MSB är nöjda med de åtgärder som vi utlovat att 
utföra. 

Per Nisser informerade om sotning och påpekade 
att inga bränder anses har skett på grund av brister 
i sotning. Dock finns det en problematik med 
överföring av kontrollbok vid byte av leverantör, Ett 
nytt nationellt system, Ritz, kommer underlätta 
kontroll av regelbunden sotning. 
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 § 25. Aktuella fastighetsfrågor– information 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

   

Beskrivning av ärendet 

Ulf Lago presenterade en lägesrapport när det 
gäller våra pågående fastighetsprojekt.  

En diskussion fördes i direktionen angående 
alternativa lösningar för att ersätta verkstad som 
inte kommer att få plats i ny station Ljura. 

Det börjar bli akut på övningsfältet i Linköping då 
övning med vatten inte får ske längre. 

Markundersökning pågår på nya övningsfältet 
Norsholm, arkeologin klar. Pågår dialog med 
intressenter med syfte att skriva avsiktsförklaring 
inom en överskådlig framtid. 
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 § 26. Brandvärnsverksamhet - information  

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

   

Beskrivning av ärendet 

Jonas Holmgren gav oss en historisk tillbakablick när 
det gäller brandvärnsverksamhet. 

Marie Bäck som är chef för vår RIB-verksamhet 
(Räddningstjänst i Beredskap) informerade om vår 
nuvarande brandvärnsverksamhet. 
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 § 27. Information från verksamheten  

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

   

Beskrivning av ärendet 

  Säkerhetspolitiska läget 
Ulf Lago informerade om vad Räddningstjänsten 
Östra Götaland gör på grund av det 
säkerhetspolitiska läget i Europa. Krisledning sker i 
den så kallade rådgivande staben där Jonas 
Holmgren är stabschef. Områden som fokuseras på 
är: IT-säkerhet, besökshantering, drivmedel, 
beredskap för ökad migration, information till 
medarbetare, källkritik, skyddsobjekt. 

  Nya medlemskommuner 
Kinda kommuns beslutade om ett nej angående 
medlemskap med minsta möjliga majoritet. Ska 
dock vidare till nästa beslutsinstans. En workshop 
kommer att genomföras fredagen den 1 april. 
Någon från direktionens mindre 
medlemskommuner önskas delta. Anders Karlsson 
anmälde intresse. 

  Brandkonferens 
Brandkonferens i Gävle 11-12 maj, tre från direktion 
kan vara med. Senast 31 mars ska intresse anmälan 
göras till Lena Nilsson Aguirre 
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  Civil insatsperson 
 Jonas Holmgren informerade om civil insatsperson, 
planerad pilotverksamhet i juni 2022, inom befintlig 
budgetram 

 Semiproffesionella 
Jonas informerade direktionen om Inledande 
åtgärder vid räddningsinsats, bland annat så kallade 
semiprofessionella, även här pilotverksamhet juni 
2022. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

  § 28. Övriga frågor. 

Per besvarade funderingar angående brandposter. 
Brandposter är i grunden en kommunal 
angelägenhet, men räddningstjänsten är behjälplig 
med kunnig personal från avdelningen 
Samhällsskydd. 

VMA (Hesa Fredrik) saknas i Vikingstad konstaterar 
direktionsdeltagare, Jonas Holmgren informerade 
om att det finns 100 högtalare placerade i 
förbundet, 6 fungerade inte vid senaste 
provkörningen. Planeras inte att sättas upp fler, 
ansvaret inte helt definierat. 

Åtta medarbetare med 25 år i tjänst ska 
uppmärksammas under festliga former under 
våren.  
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§ 29. Delegations- och anmälningsärenden 
  Arbetsgivarärenden 
 
   
  Beskrivning av ärendet: 
  Verkställda delegationer för perioden 2021-03-11—
  2021-04-15 redovisas på dagens sammanträde. 
 

Per Nisser ska på tjänsteresa till Nederländerna den 
21-25 mars. 
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 § 30. Mötet avslutas 
  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar 
dagens möte. 
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