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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 
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www.rtog.se 

  

Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 6/2022 

 

2022-10-13 

 

Plats och tid: Stn Valdemarsvik 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 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg, tj.görande 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

Övriga: 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

Ronny Ståhling (M) 

Yvonne de Martin (C) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Lena Nilsson, chefsekonom 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

Anders Carlsson 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 77-89 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 6/2022 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2022-10-13 Justeringsdatum: 2022-10-20 

Anslags uppsättande; 2022-10-24 Anslags nedtagande; 2022-11-17 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

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

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 78. 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  

2022-10-20.  

 

 

 

 

 

§ 79. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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§ 80. Uppföljning av verksamhetsplan 2022– beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0447 012 

 

 Direktionen beslutar: 

 

att godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen 2022 

avseende tertial 2. 

 
    

  

 Beskrivning av ärendet: 

  

Förbundsdirektör Ulf Lago är föredragande. 

Uppföljningen av verksamhetsplanen för andra tertialet 

2022 visar att mycket verksamhet har ökat i omfattning 

jämfört med motsvarande period förra året. Detta trots 

att inledningen av 2022 präglades av såväl pandemin som 

den ryska invasionen av Ukraina. 

 

Den ryska invasionen av Ukraina har påverkat 

verksamheten på flera plan. Bland annat har arbetet med 

att stärka vår interna säkerhet påskyndats och vissa 

omprioriteringar av verksamheten behövt ske. Under året 

har mycket arbete skett på nationell nivå kring hur det 

civila försvaret i allmänhet och räddningstjänst under höjd 

beredskap ska stärkas. Det är inte osannolikt att 

resterande del av året 2022 kommer fortsätta att präglas 

av detta.  
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Antalet räddningsinsatser var på samma nivå som 

motsvarande period förra året. Tre personer har 

omkommit i bränder fram till tertial 2 vilket indikerar att 

det brandförebyggande arbetet behöver fortsätta 

utvecklas. 

 

Åtta mål har nåtts eller kommer att nås under året, och 

för två av målen är prognosen att de till viss del kommer 

kunna nås under året. 
 

 

  

 

 

  



  Sidan 

6 av 15 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 81. Delårsrapport 2022-08-31- beslut 

Dnr: RÖG 2022/0457 042 

 

  Direktionen beslutar: 

att godkänna förslaget till delårsrapport per 30 

augusti 2022. 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Chefsekonom Lena Nilsson föredrar 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 2022 samt en prognos för utfallet vid årets 

slut. 

  

Förbundet redovisar per 31 augusti 2022 ett 

positivt resultat på 3,1 mkr vilket är lägre i 

jämförelse med samma period föregående år. Det 

lägre resultatet beror framför allt på att vi under 

året periodiserat pensionskostnaderna vilket inte 

gjordes under föregående år. Prognosen för helåret 

2022 visar på ett underskott på 1,2 mkr vilket 

betyder att en betydande del av den ofinansierade 
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budgeten på 2,6 mkr har minskats framför allt på 

grund av senarelagda investeringar som leder till 

lägre kapitalkostnader. Förbundet har även haft 

ökade intäkter i form av debiterade tjänster i 

samband med insatser samt fler debiterade 

automatlarm i jämförelse med budget.  

 

Delårsbokslutet visar att antal utryckningar ligger på 

ungefär samma nivå som 2021. Insatstiderna har 

ökat något och kan förklaras med att de mark- och 

skogsbränder som varit har legat på svårtillgängliga 

områden. Antal personer vi utbildat  har ökat från 

föregående år och Riktade kommunikationsinsatser, 

RKI, har åter tagit fart efter pandemin. På 

intäktssidan redovisas högre intäkter på grund av 

att man varit räddningstjänster utanför förbundet 

behjälplig vid olyckor. Vad gäller övrigt under året 

tillägger Ulf Lago att från tertial 1 har tillkommit 

många skogs- och markbränder men ingen fick 

större spridning. Avtal med SMC AB är tecknat. 
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§ 82. Internkontroll andra tertialet 2022– beslut 

Dnr: RÖG 2022/0458 101 

   

 

  Direktionen beslutar: 

att godkänna den sammanställda 

internkontrollrapporten för andra tertialet 2022.  

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Lena Nilsson är föredragande, internkontrollanter 

är Christer Frey och Anders Carlsson. Varje tertial 

genomförs och redovisas resultatet av genomförd 

internkontroll till direktionen. Efter ett helt 

verksamhetsår görs en sammanfattande rapport 

över det gångna året. Nio utvalda kontrollområden 

har studerats; Riktlinjer om användande av kamera 

vid räddningsinsatser, (GDPR), Handlingsplan vid 

misstänkt drogpåverkan, Säkerhetsklassning av 

personal, Attestreglementet, Upphandling och 

inköp, Stärkt säkerhet för enskilda, Program för aktiv 

nolltolerans, Riktlinjer för mutor och jäv, 

Arbetsmiljöpolicy. 

Internkontrollanterna är nöjda med hur 

internkontrollarbetet genomförs. 
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 § 83. Förslag till budget 2024-2028 – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0459 041 

 

  Direktionen beslutar: 

att anta förslaget till budget för perioden 2024-2028 

som underlag för kommande medlemsdialog. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago och Lena Nilsson föredrar ärendet. 

Enligt gällande överenskommelse ska förbundet 

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

2022 blir åren 2024-2028. Detta budgetförslag 

ska utgöra underlag för dialog med 

medlemskommunerna om framtida 

medlemsavgift. Efter direktionsbeslut ska 

förslaget behandlas på kommande 

medlemsdialog . 

 

Budgetförslaget 2024-2028 tar sin utgångspunkt i 

budgetförslaget för perioden 2023-2027, och har 

aktualiserats utifrån rådande förändringar i 

omvärlden och förlängts med verksamhetsåret 

2028.  

De stora ekonomiska utmaningarna som väntar är 

Nytt pensionsavtal, Stigande inflation, Hög planerad 

investeringsvolym samt Strategiska satsningar. 
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 § 84. Avtal med Brandskyddsföreningen– beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0448 179 

   

 

  Direktionen beslutar: 

att uppdra åt förbundsdirektören att ingå avtal med 

Brandskyddsföreningen Södermanland (BSF), 

   

  Beskrivning av ärendet: 

Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell 

förening som via regionala föreningar arbetar för 

ett brandsäkrare Sverige. Räddningstjänsten 

Östra Götaland har tidigare haft samverkansavtal 

med Brandskyddsföreningen Östergötland (BSÖ). 

BSÖ lade ned sin verksamhet 2021 och därmed 

upphörde vårt avtal med dem. 

 

Nu har vi fått möjlighet att teckna avtal med 

Brandskyddsföreningen Södermanland (BSÖ) 

istället. I och med detta avtal har vi möjlighet att 

använda oss av Brandskyddsföreningens 

framtagna koncept och utbildningar som väl 

passar in i det arbete som vi gör, exempelvis 

skolutbildningar, hembesök och arbetet med 

särskilt riskutsatta. 

 

Avtalet medför inga merkostnader för oss, men 

kan å andra sida generera vissa intäkter. 
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 § 85. Fastighetsfrågor- information  

Ulf Lago informerar om det nya  

Räddningsövningsfältet som ska byggas på tomt i 

Norsholm. En projektgrupp från Norrköpings 

kommun är igång med dagvattenutredningen som 

beräknas vara klart i april 2023. En byggkonsult är 

upphandlad för att kunna göra ritningar och 

förbättrad ekonomisk analys av  våra behov.  

Arbetet med nya stationen som planeras i Ljura och 

som ska ersätta station Centrum går enligt tidsplan. 

Linköpings kommun har påbörjat ett planarbete för 

ny deltidsstation i Ljungsbro. 

Arbetet fortsätter med att flytta den externa 

utbildningen från Djurgårdens övningsfält till 

tillfälliga paviljonger på Kallerstad så fort som 

möjligt. 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 
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§ 86. Information om verksamheten 

Ulf Lago informerar om rättegångarna efter de så 

kallade påskupploppen i Linköping och Norrköping. 

Brottsrubriceringen, som användes för första 

gången, var Sabotage mot blåljusverksamhet.  

Ulf fortsätter att berätta om den rådgivande stab 

som inrättats utifrån befarad elbrist i samhället. 

Rutiner och reservrutiner tas fram för att 

räddningstjänstens uppdrag ska kunna genomföras 

även vid elbrist. Parallellt med detta ser vi också 

över vad var och en kan göra för att minska 

elförbrukningen. 
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§ 87. Övriga frågor 

  Inga frågor anmälda. 
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 § 88. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarfrågor 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2022-09-02-

  2022-10-13 redovisas på dagens sammanträde. 

  

  Inga delegationsbeslut att anmäla. 
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 § 89. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

   

   

 

   

  

   
   


