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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 5/2022 

 

2022-09-01 

 

Plats och tid: Villa Baro, Åtvidaberg 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 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

 

  

Anmält förhinder: 

 

Övriga: 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Lena Nilsson, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 

 

  

 

 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Lars-Åke Bergstrand 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 63-76 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 5/2022 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2022-09-01 Justeringsdatum: 2022-09-06 

Anslags uppsättande; 2022-09-08 Anslags nedtagande; 2022-10-04 
 

 

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 

§ 63. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 64. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lars-Åke Bergstrand till justerare för dagens 

sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation 

Kallerstad 2022-09-06.  

 

 

 

 

§ 65. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 

 Under punkten Övrigt: 

 Conny Delerud anmäler ett ämne. 

 Ordförande anmäler Byte av dag för direktionsmötet i 

november. 

 

 

 



  Sidan 

4 av 17 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 66. Behov av ökat medlemsbidrag för ökade pensionskostnader 

– beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0366 024 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att begära ökat medlemsbidrag till följd av de 

ökade pensionskostnader som AKAP-KR medför. 

 

   

 Beskrivning av ärendet: 

Från och med år 2023 träder ett nytt pensionsavtal i kraft (AKAP-

KR) som är helt avgiftsbestämt. Detta innebär ett ökat PO-pålägg 

från 2023 och framåt. AKAP-KR ersätter det nuvarande avtalet 

AKAP-KL och inträde i det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL 

stängs.  

 

I överenskommelsen mellan medlemskommunerna och RTÖG 

står att ”justering av medlemsavgiften kan ske vid förändringar av 

PO-pålägget som påverkar förbundets ekonomi i större 

utsträckning”. Det nya pensionsavtalet innebär ett ökat PO-pålägg 

för förbundet. På kort sikt innebär detta högre kostnader och 

kostnadsökningen för 2023 beräknas till 2,6 mnkr. Förbundet 

menar att denna kostnadsökning  ska täckas via ett ökat 

medlemsbidrag från alla medlemskommuner enligt 

kostnadsfördelning §11 i förbundsordningen för RTÖG. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Kommun (tkr) 

Andel med 

hänsyn till 

uppräkningsfakto

r År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Linköping 47,3% 1 209 1 236 1 259 1 272 

Norrköping 41,3% 1 056 1 079 1 100 1 111 

Söderköping 4,8% 122 125 127 129 

Valdemarsvik 3,2% 81 82 84 85 

Åtvidaberg 3,5% 90 92 94 95 

SUMMA  2 559 2 614 2 664 2 691 

 

Tabell 1; Utökat PO-pålägg per år med fördelning per kommun. 

 

Pensionskostnaderna påverkas även av förändringar i prisbasbelopp 

och inkomstbasbelopp. I den senaste prognosen för basbeloppen 

ökar prisbasbeloppet mer än inkomstbasbeloppet vilket innebär att 

även pensionsförsäkringskostnaderna ökar. För 2023 beräknas 

kostnadsökningarna till följd av detta till 1,2 mnkr. Kostnadsökningen 

på grund av förändringar i basbelopp är tillfällig enligt den senaste 

prognosen för åren 2023-2024. Därefter återgår kostnaderna till 

normal nivå. Då kostnadsökningen för denna del endast är tillfällig så 

kan förbundet bära denna del inom befintlig budget. 

Chefsekonom Lena Nilsson berättar att förbundet begär en 

kompensation på 2,7 miljoner kr och förbundsdirektör Ulf Lago 

förtydligar att dialog förts med medlemskommunerna och att 

förslaget är förankrat hos samtliga. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 67. Lägesrapport särskilda förmågor - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

     

  Beskrivning av ärendet: 

Operativ chef Jonas Holmgren informerar om de två 

nya särskilda förmågorna som fattats beslut om att 

utveckla; Sök-och räddning samt brandsläckning i 

komplicerade miljöer. 

Projektarbetet påbörjades januari 2022 och 

förmågorna beräknas finnas på plats vid halvåret 

2023. Sök- och räddning ska placeras på station 

Lambohov och brandsläckning i komplicerade 

miljöer på station Kallerstad. 

Under arbetets gång har kontakter förts med MSB, 

Storstockholms brandförsvar och Södertörns 

brandförsvarsförbund (sök-och räddning) samt med 

Räddningstjänsten Storgöteborg och Follo 

Brandväsen, Norge (brandsläckning i komplicerade 

miljöer). Man medverkar också i försök med brand i 

tunnel både i Norge och i ett svenskt projekt 

tillsammans med Trafikverket. I nuläget förbereds 

utbildningar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 68. Återrapportering SMC– information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago inleder med att han och presidiet fick ett 

uppdrag från direktionen att underteckna avtal med 

SMC vilket nu är gjort. Avtalet kommer vara helt 

komplett vid årsskiftet. RTÖG tar nu över efter 

Södertörns brandförsvarsförbund och det som sker 

närmast är diskussioner om överlåtelse av fysiskt 

material från Södertörn.  



  Sidan 

8 av 17 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 69. Återrapportering vitesföreläggande Karbasen – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

På direktionsmötet 2020-12-22 beslutades att 

förelägga fastighetsbolaget Karbasen AB om vite 

enligt 5 kap 2 § LSO, Lagen om skydd mot olyckor, 

(2003:778). Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i 

Östergötland. 2022-07-28 meddelade Länsstyrelsen 

avslag på överklagandet. 2022-08-16 meddelades 

att Karbasen överklagat länsstyrelsens beslut till 

Förvaltningsrätten i Linköping där det nu ligger för 

handläggning.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 70. Fastigheter– information 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Kanslichef Mikael Skoog informerar att ritningar för 

nya räddningsstationen med plats Ljura nu är på 

gång med beräknad inflyttning 2024-2025.  

Mikael berättar vidare att verkstad- och 

logistikverksamheter kommer förläggas på nya 

räddningsövningsfältet i Norsholm. I 

projekteringsprocessen med räddningsövningsfältet 

arbetar man tillsammans med Norrköpings 

kommun för att se över dagvattenproblematiken.  

När det gäller uppförandet av våra byggnader 

kommer en konsult att upphandlas för stöd i 

förstudie och förprojektering. 

I arbete med ny RIB-station i Ljungsbro har nu 

Linköpings kommun påbörjat ett detaljplanarbete 

för området så detta ligger i framtiden. 

Station Lambohov ska inhägnas och i framtiden 

eventuellt även station Kallerstad. Det är 

Lejonfastigheter som ansvarar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Verksamhetschef Per Nisser berättar att man 

tillfälligt kommer flytta Djurgårdens övnings- och 

utbildningsverksamhet till station Kallerstad där 

paviljonger kommer att uppföras. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 71. Ekonomisk rapport- information  

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson visar uppföljning per den 31 juli och 

berättar att det varit färre tillsyner och färre 

automatlarm vilket gett minskade intäkter. Det 

ligger även ett minus på posten förbundsledning 

och det har varit mer övertid på heltidsstationerna 

främst under maj månad. 

I jämförelse med budget ligger nu en differens på ca 

1 830 tkr. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 72. Information om sommarens händelser – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om sommarens händelser. Man 

har haft täta kontakter med MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd- och beredskap) och Länsstyrelsen i 

Östergötland samt samverkat med RSÖS, 

Räddningstjänsten sydöstra Sverige bl. a. Vid de 

bränder i skog och mark som varit i vårt område har 

man tidigt tagit hjälp av flygande resurser och 

insatserna har varit lyckade. MSB har använt sig av 

så kallad dynamisk placering av flygande resurser 

på de platser man bedömt som riskområden. 

Det har varit två allvarliga störningar hos SOS alarm 

vilket föranleder att se över rutiner och krav.  

Vi har blivit larmade till sex drunkningsolyckor, varav 

inga varit bevittnade. Ulf redogör kort för var och en 

av dessa. 

Sommaren har varit varm och det har varit mycket 

torrt i markerna men inget eldningsförbud har 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

införts, ledamot ställer frågan varför? Svaret blir att 

MSB använder beräknade förhållanden i marken, 

inte de upplevda. Dock har vi i år varit extra noga 

med förebyggande information om att vara aktsam 

med eld i naturen. 

Ytterligare fråga ställs av ledamot hur RIB-stationer 

utlarmas till brand/olyckor? Svaret blir att den enhet 

som är närmast branden/olyckan larmas först.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 73. Information om verksamheten 

Ulf Lago berättar om Prideparaden i Stockholm som 

några tjänstemän och ledamöter deltog i 6 augusti. 

Nu blir det även en Prideparad i Linköping, den 3 

september, där alla som vill är välkomna att delta. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 74. Övriga frågor. 

Conny Delerud resonerar kring arbets- och 

levnadsförhållanden ur brandsynpunkt utifrån 

dagens (1 september) ledare i Östgöta 

Correspondenten, som grundar sig i en rapport från 

Byggnads 2016.  Vice ordförande Magnus Cato 

instämmer och man är överens om att inte mycket 

har hänt sedan rapporten kom 2016. 

Anders Carlsson vill passa på att tacka 

räddningstjänsten för att de varit synliga i 

Valdemarsvik utan förekommen anledning, det har 

varit uppskattat bland invånarna och främst den 

yngre befolkningen! 

Ulf Lago sänder en tanke till RIB i Valdemarsvik då 

de varit involverade i många larm under sommaren 

och sett en ökning av larm. 

Ordförande Linnea Jägestedt ställer frågan om det 

är möjligt att byta dag för direktionsmötet i 

november, från den 10 till den 3 november. 

Direktionen beslutar att mötet sker den 3 

november. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 75. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2022-06-02—

  2022-09-01 redovisas på dagens sammanträde: 

  RÖG 2022/0378 002 

Ulf Lago informerar om två brandmän som varit på 

besök i Norge. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 76. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


