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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 3/2022 

 

2022-04-21 

 

Plats och tid: Station Lambohov 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 

Ronny Ståhling (M) Norrköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

Övriga: 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Johan Hjälmerhag 
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Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Conny Delerud 

 

 

Sekreterare: 

 

…………………………………………………………    Paragrafer 31-45 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2022 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2022-04-21 Justeringsdatum: 2022-04-29 

Anslags uppsättande; 2022-05-02 Anslags nedtagande; 2022-05-25 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. Ny ersättare, Ronny Ståhling hälsas välkommen. 

 

 

 

 

 

§ 32. 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  

2022-04-29.  

 

 

 

 

 

§ 33. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

ändring enligt följande ordning; paragraf 36, 34, 35, 38, 39, 

40, 41, 37, 42, 43, 44, 45 
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§ 36. Information från sotningsentreprenör– information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

   

Sotarmästare Johan Hjälmerhag från ABH Sotning 

och ventilation i Norrköping AB, (en del av Sotning 

och ventilation i Säffle-Åmål AB) är inbjuden till 

direktionen för att beskriva verksamheten. 

Huvudkontoret ligger i Karlstad med ca 40 sotare 

ute i fält varav 12 i Norrköping och Söderköping. I 

nämnda städer finns det 26 000 olika 

kontrollskyddsobjekt som innefattar dels, sotning, 

dels besiktning av eldstad. Man försöker göra de 

båda momenten samtidigt men då tidsintervallen 

skiftar mellan sotning och kontroll är det inte alltid 

görligt. Sotaren har en aviseringstid på 2-2,5 

timmar.  

Det finns idag en eftergymnasial utbildning till 

skorstensfejare, den ligger under MSB med plats i 

Rosersberg utanför Stockholm. Åldersspannet är 

spritt och relativt mansdominerat, värt att notera 

dock är att det i Norrköping finns två kvinnliga 

skorstensfejare. 

https://www.sotovent.nu/
https://www.sotovent.nu/
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Önskvärt från sotarförbundets sida är en utbildning 

tillsammans med räddningstjänstens förebyggande 

avdelning med fokus på att informera kunder om 

brandvarnare etc vid själva sotningsbesöket. Ett 

projekt som Sotarnas riksförbund driver nu är 

Friska sotare med fokus på arbetsmiljö. Idag satsas 

det på att sota inifrån och komma ifrån takarbete 

där så är möjligt. Anställda skorstensfejare har 

kollektivavtal som går under Kommunal. 
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§ 34. Justerade avgifter för tillsyn enlig Lagen om skydd mot 

olyckor – beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0188 043 

 

 Direktionen beslutar: 

  

 Enligt ordförandes förslag 

 

 Ordförandes förslag till beslut: 

 

Direktionen beslutar att anta de reviderade avgifterna 

för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor från och 

med 1 maj 2022 och med den föreslagna redaktionella 

ändringen. 

 

En redaktionell ändring föreslås i stycket tre under 

”Beskrivning av ärendet” till … uppgår för närvarande till 

678 per timme. 

Ulf Lago lägger till att de reviderade avgifterna gäller 

från 1 maj 2022. 

 

  

 Sammanfattning av ärendet: 

Den 1 januari 2022 förändrades lagen om skydd mot 

olyckor. En av förändringarna var att kommunens rätt att ta 

ut avgifter för tillsyn utökades. Tidigare kunde kommunen 

endast ta ut avgift för de kostnader som kunde hänföras till 

det specifika tillsynsbesöket. I och med ändringarna i lagen 

har kommunen rätt att ta ut avgift för kostnader som hela 

tillsynsarbetet innebär. Mot denna bakgrund justeras 

avgifterna för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. 



  Sidan 

7 av 20 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

2004 trädde Lag om skydd mot olyckor i kraft (SFS 

2003:778). En förändring i lagen var att ägare till vissa 

byggnader ålades att regelbundet skicka en redogörelse för 

sitt brandskydd till kommunen. Samtidigt begränsades den 

tidigare rådande möjligheten att ta ut avgift för tillsynen till 

att endast omfatta kostnader för själva besöket på plats. 

 

Den januari 2022 började en reviderad lag om skydd mot 

olyckor gälla. En av många förändringar i lagstiftningen var 

att ta bort skyldigheten för fastighetsägare att redogöra för 

sitt brandskydd till kommunen. Samtidigt återgick man till de 

tidigare bestämmelserna om att ge kommunen rätt att ta ut 

avgift för hela tillsynen.  

 

Den avgiftskonstruktion som finns idag bygger på en fast 

kostnad och en rörlig kostnad. Detta system föreslås vara 

kvar i framtida avgifter. Den rörliga kostnaden är baserad på 

systemkostnader och lönekostnader (inklusive PO-pålägg), 

och uppgår för närvarande till 678 kr. Den rörliga 

timkostnaden täcker start av ärende, förberedelse inför 

tillsynsbesök, besök, efterarbete, tillsyn, beredning av beslut 

och avslut av ärende som debiteras för varje påbörjad 

halvtimma. I den fasta kostnaden ingår administration och 

restid.  

 

Kostnaden för tillsynen för fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren kommer med de nya avgifterna öka, 

och i vissa fall fördubblas. Parallellt med detta slipper 
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fastighetsägaren att regelbundet upprätta och skicka in en 

redogörelse för sitt brandskydd. Innan tillsynen genomförs 

kommer vi informera om den uppskattade kostnaden för 

tillsynen.  

 

Efter dialog med kommunjurist så bedöms denna 

förändring av avgifterna inte behöva beslutas i varje 

medlemskommuns kommunfullmäktige. 

 

Avgifterna för tillstånd för hantering av brandfarlig och 

explosiv vara påverkas ej av förändringarna. 
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§ 35. Flytt av extern utbildningsverksamhet- information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

     

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om att ingen intern 

utbildningsverksamhet nu bedrivs på övningsfältet i 

Djurgården. Marken är förorenad, sedan tidigare 

och inte enbart pga räddningstjänstens verksamhet, 

och nu får vi inte längre använda vatten vid 

övningar. Endast extern utbildningsverksamhet är 

kvar i mycket slitna lokaler. I väntan på det nya 

övningsfält i Norsholm, som beräknas stå klart 

2024/2025, tittar man nu på möjligheten att bedriva 

extern  utbildningsverksamhet på Kallerstad och 

lämna Djurgården så snart som möjligt. Förutom 

det praktiska som behöver göras, uppföra 

paviljonger m.m, skulle det innebära ett lyft 

arbetsmiljömässigt för personalen på Djurgården. 
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 § 38. Aktuella fastighetsfrågor– information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

 

  Beskrivning av ärendet:  

Ulf Lago informerar om läget vad gäller station Ljura 

som ska ersätta station Centrum. Arbetet går 

framåt med att fastställa ritningar utifrån våra 

behov och studiebesök har gjorts till andra 

övningsfält. Just nu pågår en dagvattenutredning 

vilket är en viktig del för verksamheten. Man 

planerar också för en logistikbyggnad i Norsholm 

med samlad teknik och materialdel. Ulf Lago 

berättare vidare att en avsiktsförklaring ska tas fram 

för de samarbetspartners som planerats kunna 

bedriva övningar på Ljura, som polisen samt 

flygverksamheten. 
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§ 39. Avsiktsförklaring SMC, släckmedelscentralen- 

information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago berättar att det ännu inte slutits något avtal 

med SMC men att personalen har börjat få  

utbildning och tillgång till material som ska kunna 

användas om behov uppstår. Målet är att avtalet blir 

klart 30 juni 2022.  

 Vice ordföranden tipsar om räddningstjänstens 

instagram där en film lagts upp som visar släckning  

med robot från SMC.  
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§ 40. Medlemsdialogen– information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och ordförande informerar från senaste 

Medlemsdialogen. Det som togs upp var bl.a 

fastighetsfrågor, årsredovisningen och 

förbundsutvidgningen. Det står nu klart att Kinda 

kommun har tackat nej till medlemskap. 

Diskussioner hur gå vidare fortsätter på höstens 

dialogmöte. 

Ulf berättar att det pågår ett pilotprojekt mellan 

räddningstjänst och Sjöräddningssällskapet i 

Arkösund om brand skulle utbryta på någon av 

öarna i skärgården. Även brandvärn och så kallade 

sms-livräddare kan involveras. 
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§ 41. Ekonomisk rapport - information 

   

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson Aguirre lämnar en ekonomisk rapport, 

utfall per 2022-03-31. Just nu ligger vi plus minus 

noll. Lite plus på RIB-sidan, teknik och operativ 

ledning.   

Ordförande berättar att presidiet haft möte med 

internrevisorerna och att Lena fick gott betyg för 

arbetet med årsredovisningen. 

Fråga ställs om utbildningsverksamheten kommit 

igång efter inställda utbildningar under pandemin. 

Svaret blir att det inte riktigt kommit i fas ännu men 

efterfrågan finns. De utbildningar som körts under 

hela tiden har varit sådana som varit nödvändiga för 

att hålla igång olika verksamheter, bl. a utbildningen 

Heta arbeten. 
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§ 37. Räddningstjänstens roll i det civila försvaret– 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Jonas Holmgren föredrar.  

Räddningstjänsten har en stor roll i det civila 

försvaret. Det finns tre olika nivåer; normalläge, kris 

och höjd beredskap. Kommuner och regioner ska 

ha planer föra att kunna upprätthålla sin 

verksamhet under höjd beredskap. Höjd beredskap 

kan vara skärpt beredskap eller högsta beredskap 

och kan avse hela eller delar av landet eller viss 

verksamhet. Allmänheten får vetskap via radio och 

TV, bl.a. 

Totalförsvaret består av både militärt och civilt 

försvar. Syftet med civilt försvar är att säkerställa de 

viktigaste samhällsfunktionerna, värna befolkningen 

och att bidra till försvarsmaktens förmåga att möta 

ett väpnat angrepp. I fredstid stödjer militären den 

civila krisberedskapen, t. ex vid stora skogsbränder. 

I krig ska det civila försvaret bidra till 
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försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat 

angrepp. 

I Lagen om skydd mot olyckor från 2003 finns ett 

kapitel 8, Räddningstjänst under höjd beredskap. 

Där finns beskrivet vad räddningstjänsten ska hjälpa 

till med under höjd beredskap. Det gäller transport 

av skadade, hjälpa till med sanering. Utmärkande 

och röjning av farliga områden (avser inte 

minröjning).  

Under höjd beredskap får regeringen meddela 

andra föreskrifter som avviker från denna lag och 

även besluta om att personal inom en kommuns 

organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för 

uppgifter som inte rör den egna kommunen. 

Ulf Lago visar en tabell från 

Totalförsvarspropositionen som visar 

resursfördelning mellan kommunen, civilt försvar 

och övriga aktörer såsom statliga organisationer. 

Det civila får en mycket liten del av statens utdelade 

bidrag. Ulf berättar om ett samarbete med SKR, 

Sveriges Kommuner och Regioner, om finansiering i 

form av riktade stadsbidrag till det civila försvaret. 
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§ 42. Information om verksamheten 

 

 Direktionen beslutar: 

 Noterar informationen. 

  

Ulf Lago redogör kort för händelserna i Linköping 

och Norrköping under påskhelgen utifrån 

räddningstjänstens perspektiv. Han poängterar att 

slutsatser och analyser ännu inte kunnat göras då 

mer information om händelseförloppet kan tillföras. 

I samband med oroligheter i områdena Skäggetorp 

i Linköping och Navestad i Norrköping sattes flera 

bilar i brand. Alla insatser in i områdena utgick från 

så kallad brytpunkt och Polisen prioriterade 

säkerheten för räddningstjänstens personal före 

släckning av fordon.  

I Norrköping larmades en jourstyrka från 

Söderköping till en bilbrand där de blev utsatta för 

stenkastning av flera personer med skador på bil 

som följd samt glassplitter på personal. Bilen tas ur 

bruk och personal tas ur tjänst. 

Direkt efter händelsen och pågående får 

personalen psykosocialt stöd, dels av kamratstöd, 

dels av Previa. Anmälan har gjorts till 
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Arbetsmiljöverket, försäkringsbolag samt 

polisanmälan, Våld mot tjänsteman.  

Utredning pågår för att lära av liknande händelser 

på olika nivåer i förbundets organisation. 
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 § 43. Övriga frågor. 

Ordförande delger att på fredagen 22 april hålls en 

middag för personal som varit anställda i 25 år.  

Bengt Wastesson meddelar att under ett möte med 

LRF togs det upp att lantbruket kan vara en resurs 

vid stora bränder med att tillhandahålla 

gödseltunnor som rymmer stora mängder vatten. 
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 § 44. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Inga delegationsärenden anmälda. 
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§ 45. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


