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Beslutande: Linnea Jägestedt (M), ordförande, Linköping 

Christian Widlund (C), Norrköping §§ tjänstgörande104- 

115 

Magnus Cato (S), Norrköping §§ 116-119 

Christer Frey (M), Norrköping 

Conny Delerud (S), Linköping 

Yvonne de Martin (C), Linköping tjänstgörande 

Anders Carlsson (C), Valdemarsvik 

Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg 

 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C), Norrköping §§116-119 

Per Hollertz (M), Valdemarsvik 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga: 

Magnus Cato (S), Norrköping §§ 104-115 

Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg 

Sonnie Knutling (S), Söderköping 

Sofia Bjelke (S), Linköping 

Ronny Ståhling (M), Norrköping  

Bengt Wastesson (KD), Söderköping 

Mikael Skoog, kanslichef 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör, deltar på distans 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 

 

  

 

 

 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Christer Frey 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 104-119 

Pia Anderson 

  

  

Ordförande: ……………………………………. 

Linnea Jägestedt 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 8/2022 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2022-12-08 Justeringsdatum: 2022-12-15 

Anslags uppsättande; 2022-12-19 Anslags nedtagande; 2023-01-13 
 

 

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 

 

 

§ 104. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 105. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Christian Widlund, tjänstgörande ersättare §§104-115, 

till justerare för dagens sammanträde. Då ordinarie ledamot 

inträder vid § 116 görs omval av justerare till Christer Frey. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2022-12-

15.  

 

 

 

§ 106. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 107. Verksamhetsplan 2023– beslut 

 Dnr: RÖG 2022/0550 012 

 

 Direktionen beslutar: 

 Att anta Verksamhetsplan 2023. 

 

 

 

 Sammanfattning: 

Förbundsdirektör Ulf Lago föredrar. 

Varje år antar direktionen en verksamhetsplan för 

verksamheten.  

 

Verksamhetsplanen för 2023 innehåller tre stora 

fokusområden, som är framtagna utifrån dokumentet RTÖG 

2030 – vägen framåt, den strategiska planen samt 

direktionens avsiktsförklaring. Målen följs upp tertialvis och 

är också underlag för internkontrollplanens risk-och 

väsentlighetsanalys. 

 

 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 2023 års verksamhetsplan finns några nya 

satsningar.  De kan sammanfattas på detta sätt; 

 Satsning för att stärka säkerheten för människor som bor långt 

från närmaste räddningsresurs.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 Satsning på riskutsatt och särskilt riskutsattas skydd.  

 Satsning på utvecklad operativ förmåga för att möta stora 

olyckor 

 Satsning på ökat bidrag till hållbar utveckling 

 Satsning verksamhetens robusthet och kontinuitet 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 108. Budget 2023 med plan 2024-2028 - beslut 

Dnr: RÖG 2022/0576 041 

 

  Direktionen beslutar: 

Att godkänna föreslagen budget för 2023 med plan 

för 2024-2028 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Chefekonom Lena Nilsson föredrar. 

I enlighet med överenskommelsen med 

medlemskommunerna ska Räddningstjänsten Östra 

Götaland årligen upprätta en beskrivning av 

planerad verksamhet och ekonomin för kommande 

budgetår,  samt en plan för verksamheten och 

ekonomin under den kommande fyraårsperioden. 

Beskrivningen har sammanställts i bifogat 

budgetdokument.  

 

I budgetunderlaget för 2023 har hänsyn inte kunnat 

tas till förändringen kring regelverket för den 

särskilda avtalspensionen för personer i 

räddningstjänst, SAP-R. Avtalet blev känt i slutet av 

november och de ekonomiska konsekvenserna är 

svåra att fastställa i nuläget. Vi förväntar oss dock 

att redan gjorda avsättningar för framtida SAP-R 



  Sidan 

7 av 20 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

utbetalningar kommer att kompensera för de 

kostnadsökningar som förändringen kommer att 

medföra redan från och med den 1 januari 2023. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 109. Internkontrollplan 2023 – beslut  

 Dnr: RÖG 2022/0577 101  

 

  Direktionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till Internkontrollplan för 

2023. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

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. De områden som fokuseras på 2023 är 

följande, Dataskyddsförordningen, Verksamhetsplan 

2023, Riktlinje för säkerhet SäkL, Attestreglementet, 

Riktlinje för upphandling och inköp Lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 

Program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, 

mobbning och trakasserier och Finansiella mål God 

ekonomisk hushållning, stor ekonomisk 

medvetenhet och helhetssyn på alla resurser. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 110. Prislistor 2023 – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0575 043 

 

  Direktionen beslutar: 

  att godkänna förslaget till prislistor för 2023 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Lena Nilsson föredrar 

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 

 § 111. Avgifter 2023 – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0574 043 

   

 

  Direktionen beslutar: 

  att godkänna förslaget till avgifter för 2023. 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Lena Nilsson föredrar 

Avgifter för tillsyn och tillståndsverksamhet för 2023 

utgår från samma grundprincip som tidigare och 

har endast förändrats med indexuppräkningar 

enligt tidigare vedertagna principer. Samma avgifter 

gäller för samtliga medlemskommuner. Det noteras 

att vi har låg timkostnad på tillsynsbesök LSO och 

LBE.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 112. Investeringsbeslut – beslut 

  Dnr: RÖG 2022/0568 053 

 

  Direktionen beslutar: 

att, efter genomförd upphandlingsprocess, ingå 

avtal gällande inköp av fem släckbilar och fem 

tankbilar 

     

  Beskrivning av ärendet: 

  Verksamhetschef Per Nisser föredrar. 

Till följd av pandemin och halvledarbrist, har 

förbundet inte kunnat göra de fordonsinvesteringar 

som behövs för att ersätta äldre fordon. Mot denna 

bakgrund är investeringsbehoven stora och väldigt 

angelägna. Om dessa investeringar inte genomförs, 

ökar förbundets kostnader avseende reparationer 

av de allt äldre fordonen som finns kvar, med ökad 

risk för att viktiga fordon tvingas tas ur tjänst längre 

tider. 

 

För att till så låg kostnad som möjligt komma tillrätta 

med den eftersläpning i investeringar som 

föreligger för att ersätta gamla fordon, har en nu en 

större upphandling av fordon skett. Den ger 

leverans av fem tankfordon och fem släckbilar 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

under åren 2023-2025. De fordon som inte längre 

kommer vara i tjänst, läggs ut till försäljning. 

 

Värdet på den planerade investeringen uppskattas 

till 52 mkr. Avskrivningskostnaderna har inarbetats i 

förbundets budget 2023 och plan 2024-2028. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 113. Fastigheter – information 

  

  Direktionen beslutar: 

  Notera Informationen 

   

Per Nisser informerar om förbundets 

fastighetsprojekt. För station Ljura är man nu nere 

på detaljnivå med material- och färgval. När det 

gäller nya räddningsövningsfältet i Norsholm har 

arbetet med dagvattenutredningen gått framåt och 

köp av marken skulle kunna ske inom tiden för 

gällande markoptionsavtal. 

Fråga ställs hur långt man kommit med 

ersättningsstation för Ljungsbro räddningsstation 

men där finns ingen ny information att lämna. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 § 114. Lönekartläggning – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Notera informationen 

 

Personalchef Ingela Wik informerar om den 

lönekartläggning som enligt lag ska göras varje år. 

Lönekartläggning är bland annat till för att upptäcka 

och förhindra osakliga skillnader i löner mellan 

kvinnor och män för likvärdiga arbeten. Det finns 

även ett antal faktorer som kan påverka. 

2022 var i hela förbundet procentsatsen anställda 

17 % kvinnor och 83 % män. I utryckande tjänst var 

procentsatsen 7,5 %kvinnor och 92,5 % män.  

Fråga ställs om ingångslönen är samma för kvinnor 

som män och Ingela svarar att ingångslönen är lika 

för alla men också att förbundet tillämpar individuell 

lönesättningen under anställningstiden.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 115. Föreläggande om fortsatt utredning om PFAS – 

information 

 

 Direktionen beslutar: 

 Notera informationen 

 

 Per Nisser informerar att man inväntar ett nytt 

förläggande om PFAS på övningsfältet på 

Djurgården (Lambohov). Man utför nu inga övningar 

på fältet och till våren planeras för tillfällig 

övningsplats på Kallerstads område. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 116. Information om verksamheten 

  

Operativ chef Jonas Holmgren har tidigare 

informerat om den stora insatsen som gjordes 

fredagen 28 oktober till den 31 oktober i Melby, 

Norrköpings kommun. I byggnaden som brann 

fanns gasflaskor och det var stor explosionsrisk.  En 

försvårande omständighet var att byggnaden låg ca 

130 meter från E4:an vilket gjorde att trafiken fick 

ledas om och motorvägen stängdes av helt. 

Försvarsmakten kallades in och räddningsledaren 

var tvungen att använda ”Ingrepp i annans rätt” för 

att skydda omkringliggande värden. Det som 

konkret hände var att barrikader byggdes av privat 

egendom som skydd i händelse av explosioner. Det 

har föranlett skadeståndsyrkande från de som 

drabbats. Vad som orsakade branden är inte 

klarlagt. En utredning ska göras som beräknas vara 

klar i mars 2023. 

Jonas fortsätter att informera om branden i ett 

flerfamiljshus i Ekholmen 8 november då 

räddningstjänsten ryckte ut på två larm under kort 

tid. Branden orsakade stor påverkan på byggnaden. 

Orsaken till hur bränderna uppstått undersöks och 

även här ska en utredning göras med slutdatum 

mars 2023. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Jonas informerar om IT-incident som pågår. Den 28-

29 november uppmärksammade Norrköpings 

kommun att något ovanligt hänt i kommunens IT-

system. 1-2 december konstateras ett allvarligt 

angrepp och förbundet startar upp en krisledning 

Hittills har man inte sett tecken på störningar i 

utalarmeringssystemet och SOS-alarm har fungerat. 

På frågan om det finns back-up för incidenter som 

dessa svarar Jonas att vi har egna larmsystem. 

Krisledningen är nu avvecklad och ersatts av en 

rådgivande stab. 

Fråga om av skolbranden i Åtvidaberg den 1 

december tas upp. Operativ chef svarar att 

uppföljning sker vad gäller resurstilldelning och 

insatsens genomförande.  

Lena ger en ekonomisk rapport per den 2022-11-

30. Prognosen ligger på minus runt 1 mkr.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 117. Övriga frågor 

   

 Ordförande Linnea Jägestedt berättar om senaste 

Medlemsdialogen där man bland annat diskuterat 

att förbundet inte längre aktivt ska arbeta för att fler 

kommuner ska bli medlemmar. Däremot ska man 

hålla dörren öppen om intresse skulle finnas. 

Linnea upplever att engagemanget för 

räddningstjänstfrågor är stort i 

medlemskommunerna.  

 

 Östgöta Correspondenten skrev i veckan om 

försäljningen av förbundets äldre räddningsbåt 

vilket lett till viss kritik. Per Nisser berättar att 

beslutet att sälja båten var att man ansåg det bättre 

att ha en mindre båt som nu lättare kan 

transporteras och läggas i på alla platser i förbundet 

vid händelser av särskild allvarlig art.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 118. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2022-11-04-

  2022-12-08 redovisas på dagens sammanträde. 

  Inga anmälda delegationsbeslut anmälda. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 119. Mötet avslutas  

 

Innan ordföranden avslutar mötet visar Ulf Lago ett 

bildspel som sammanfattar mandatperiodens fyra 

år, 2019-2022. Ulf tackar ledamöterna för fint 

samarbete. 

 

Ordföranden tackar på hela direktionens vägnar 

förbundsordföranden och tjänstemän för gott samarbete under 

de gångna fyra åren och avslutar dagens möte. 


