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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 

Fax 010–480 41 79 
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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 8/2019 

 

2019-12-11 

 

Plats och tid: Station Centrum kl. 13:00 

  

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande 

Linnea Jägestedt (M), vice ordförande 

Lina Alm (M) 

Christian Widlund (C), tjänstgörande ers. 

Bengt Wastesson (KD) 

Anders Carlsson (C) 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

 

  

Ersättare: Christer Frey (M) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga: 

 

 

 

Yvonne de Martin (C) 

Kennet Johansson (S) 

Joakim Magnusson (C) 

Conny Delerud (S) 

Frida Ählström (S) 

Per Hollertz (M) 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Augirre, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson personalchef 

Per Nisser, produktionschef Förebyggande 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar 

under  § 85- § 98 

Ord. Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Johansson, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

 

Lina Alm 

 

 

Sekreterare: 

 

 

 

…………………………………………………………    Paragrafer 85-100 

Pia Anderson 

  

  

 

Ordförande: 

 

 

 

 

……………………………………. 

Magnus Cato 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 8/2019 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2019-12-11 Justeringsdatum: 2019-12-20 

Anslags uppsättande; 2019-12-23 Anslags nedtagande; 2020-01-20 
 

 

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 

 

 

§ 85. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

§ 86. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lina Alm till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum.  

2019-12-20. 

 

 

 

§ 87. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 

 Under § 98 Övrigt anmäls två frågor: 

 Ordförande tar upp reseräkningsblanketter 

 Bengt Wastesson önskar information om upphandling kring 

sotare. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

§ 88. Budget 2020 för Räddningstjänsten Östra Götaland 

- beslut 
 RÖG 2019/0634 041 

   

  Förslag till beslut: 

Ordförande ställer frågan om direktionen kan gå till 

beslut med de två föreslagna ändringarna:  

Ett förslag till förändringar i lagen om skydd mot 

olyckor ligger på regeringens bord sedan hösten 2019. 

Förslaget innebär bland annat krav på utökad 

samverkan mellan räddningstjänster i landet. Vi jobbar 

redan med frågan och under 2020 kommer alla 

räddningstjänster i Östergötland ingå i vår 

ledningscentral. 

 

Förtydligande i skrivningen om vilka kostnader som är 

ackumulerade. 

 

Direktionen beslutar: 

Godkänna föreslagen budget för 2020 med plan för 

2021-2024 enligt förslag till beslut. 

 

Beskrivning av ärendet: 

I enlighet med den överenskommelse som 

utformats av medlems-kommunerna och som har 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

koppling till förbundsordningen 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. 

Ulf Lago inleder med att beskriva de 

framtidsfaktorer som påverkar räddningstjänstens 

arbete, bland annat de hot mot lokalsamhället som 

blivit mer utbrett och de klimatförändringar som 

kan leda till svårare naturolyckor. En ökande 

population leder också till ökad efterfrågan på våra 

tjänster vilket i sig leder till ökad efterfrågan på 

kompetent arbetskraft. 

Annat som påverkar är framtida 

fordonsinvesteringar, behov av nya lokaler samt 

utökad bakre ledning.  

Ledamöter tar upp om den växande trenden att 

bygga trähus kan påverka och det är en riskfaktor 

att räkna med i framtiden. Utökad bakre ledning, 

uppbyggnad av det civila försvaret samt nivån på 

medlemsbidraget är även det faktorer som 

påverkar. 

 

 

Yrkande: 

Lina Alm lägger ett yrkande om en skarpare 

skrivning i inledningens sista stycke: 

Ett förslag till förändringar i lagen om skydd mot 

olyckor ligger på regeringens bord sedan hösten 2019. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Förslaget innebär bland annat krav på utökad 

samverkan mellan räddningstjänster i landet. Vi jobbar 

redan med frågan och under 2020 kommer alla 

räddningstjänster i Östergötland ingå i vår 

ledningscentral. 

 

Istället för nuvarande skrivning: Ett förslag till 

förändringar i lagen om skydd mot olyckor ligger på 

regeringens bord. Förslaget har lett till att 

räddningstjänster i länet kommer ansluta sig till vår 

ledningscentral. 

 

Lena Nilsson Augirre tar vid och informerar om 

förändringar i budget 2020. Ökade kostnader 

kommer att uppstå då vår räddningscentral 

kommer omfatta ytterligare fem kommuners 

räddningstjänster, den operativa bemanningen 

kommer behöva ses över i slutet av perioden. Lena 

går igenom driftsbudgeten och svarar på uppkomna 

frågor. Det framgår att man önskar mer tydlig 

skrivning vilka kostnader som är ackumulerade.  

Christian Widlund med flera önskar ett förtydligande 

i skrivningen om vilka kostnader som är ackumulerade. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 89. Prislistor 2020 - beslut 

RÖG 2019/0635 049 

 

Direktionen beslutar: 

Godkänna förslaget till prislistor 2020. 
 

Beskrivning av ärendet: 

Prislistan för lokaler utgår då vi inte längre hyr ut 

våra lokaler. I övrigt följer prislistan samma 

grundprincip som tidigare och har endast 

förändrats med indexuppräkningar enligt tidigare 

vedertagna principer. Samma prislista gäller för 

samtliga medlemskommuner. 

Lena Nilsson Augirre går igenom prislistan som 

gäller tillhandahållande av tjänster, material och 

fordon. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90. Avgifter 2020 - beslut 

 RÖG 2019/0638 043 

      

Direktionen beslutar: 

Godkänna förslaget till avgifter 2020 med tillägg i 

skrivningen att myndighetsutövningstjänster inte är 

momsbelagda. 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Avgifter för tillsyn och tillståndsverksamhet för 2020 

utgår från samma grundprincip som tidigare och 

har endast förändrats med indexuppräkningar 

enligt tidigare vedertagna principer. Samma avgifter 

gäller för samtliga medlemskommuner.  

Lena Nilsson Augirre förklarar avgifterna som gäller 

tillståndsgivning och tillsynsverksamhet inom Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) inom Räddningstjänsten Östra Götaland.  

Lina Alm tar upp frågan om dessa avgifter är 

momsbelagda eller inte och svaret blir nej. Därav 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

önskar ledamöter att ett tillägg görs i skrivningen att 

myndighetsutövningstjänster inte är momsbelagt. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91. Internkontrollplan för Räddningstjänsten Östra 

Götaland - beslut 

  RÖG 2019/0640 101 

 

Direktionen beslutar: 

Godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2020. 

 

  

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. Internkontrollen 
ska utföras regelbundet dock minst tre gånger per 
år, då den också ska dokumenteras och rapporteras 
till direktionen. 

Lena Nilsson Augirre inleder med att berätta att två 
områden tagits bort som har blivit hanterat, 
lönehantering och APT. Man diskuterar om mål som 
är uppställda i verksamhetsplanen såsom Ledning 
och styrning, även ska vara med i 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

internkontrollplanen och Ulf Lago ser det som ett 
viktigt mål som kan finnas i båda planerna. 
Ordförande Magnus Cato påtalar att RTÖG:s 
internkontrollplan har uppmärksammats positivt 
från andra håll. Diskussionen avslutas med att det 
kan bli aktuellt att utvärdera innehållet i 
internkontrollplanen under 2020. 

 

   

 

 

§ 92. Verksamhetsplan 2020 - beslut 

 RÖG 2019/0641 012 

 

Förslag till beslut: 
Ordförande ställer frågan om direktionen kan gå till 
beslut enligt förslag: På punkt 6. En attraktivare 
arbetsplats, föreslår Christian Widlund tillägget: 
Ingen ska uppleva mobbning, kränkning eller sexuella 
trakasserier. 

På samma punkt föreslår Lina Alm att meningen: 
Andelen medarbetare som har kunskap om 
programmet är 95 % 

Till: Andelen medarbetare som har kunskap om 
programmet är 100 %. 

 

Direktionen beslutar: 

Anta föreslagen Verksamhetsplan 2020 enligt 

förslag till beslut. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Beskrivning av ärendet: 
Varje år antar direktionen för Räddningstjänsten 
Östra Götaland en verksamhetsplan. Målen i 
verksamhetsplanen bygger på 
förbundsdirektionens inriktningsmål för perioden 
2020-2023. Planen anger de särskilda satsningar 
som behöver ske under 2020 för att vi ska nå dessa 
mål. 

Ulf inleder med målet om förebyggande insatser 
med att visa en så kallad folkhälsotriangel där 
botten kan ses som generell information till 
allmänheten, mittendelen får symbolisera riktade 
insatser till grupper som behöver mer tydligare 
information och där toppen får symbolisera mer 
konkreta insatser. 

Revisionen har önskat se tydligare mål och att dessa 
ska vara enkla att följa upp. Ordförande lämnar 
ordet fritt där ledamöterna diskuterar de olika 
målen och uppföljning av dessa. 

På punkt 6. En attraktivare arbetsplats, föreslår 
Christian Widlund tillägget: Ingen ska uppleva 
mobbning, kränkning eller sexuella trakasserier. 

På samma punkt föreslår Lina Alm att meningen: 
Andelen medarbetare som har kunskap om 
programmet är 95 % 

Till: Andelen medarbetare som har kunskap om 
programmet är 100 %. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93. Mål för god ekonomisk hushållning för 

Räddningstjänsten Östra Götaland - beslut 

  RÖG 2019/0639 003 

   

  

 Direktionen beslutar: 

Godkänna förslaget till Mål för god ekonomisk 

hushållning 2020-2023. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Enligt 11 kap 1 § i kommunallagen (2017:725) ska 

kommuner och landsting ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att 

lagstiftningen även gäller för kommunalförbund.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Räddningstjänsten Östra Götalands mål för god 

ekonomisk hushållning kompletterar förbundets 

övriga styrdokument utifrån den av direktionen 

antagna styrmodellen. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

§ 94. Löneväxling mot pensionsavsättning - beslut 

  RÖG 2019/0625 024 

   

  Direktionen beslutar: 

 Erbjuda medarbetare som har en fast 

heltidsanställning möjligheten att löneväxla mot 

pensionsavsättning. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Vi har idag ett skattesystem och ett pensionssystem 

som ger laglig möjlighet att löneväxla mot sparande 

till pension. Att löneväxla gör oss attraktivare som 

arbetsgivare. Några medlemskommuner erbjuder 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

medarbetare möjligheten att växla lön mot pension. 

Av den anledningen vill vi erbjuda medarbetare med 

en fast heltidsanställning möjligheten att löneväxla 

mot pensionsavsättning. 

Ingela presenterar förslaget och berättar att 

kostnadsfri rådgivning finns att tillgå för den som är 

intresserad. På frågan om det finns en 

beräkningsmodell svara Ingela att det finns och på 

frågan om det är någon särskild åldersgrupp som 

kan utnyttja erbjudandet blir svaret att det inte finns 

någon åldersgräns för när man kan löneväxla mot 

pensionsavsättning. Ingela förtydligar att 

erbjudandet för tillfället gäller heltidsanställd 

personal. 

 

 

 

 

§ 95. Direktionens sammanträden 2020 - beslut 

  RÖG 2019/0627 100 

 

  Direktionen beslutar: 

  Fastställa föreslagna mötestider 2020. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

 

Direktionssammanträdena alternerar mellan förbundets 

räddningsstationer med start kl.13:00. 

 

2020-01-29 ons Direktion  Kvillinge 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-11 ons Direktion  Kallerstad  

 

2020-04-15 ons Direktion  Åtvidaberg 

 

2020-06-03 ons Direktion  Valdemarsvik 

 

2020-09-03 to Direktion  Söderköping 

 

2020-10-07 ons Direktion  Skärblacka 

 

2020-11-12 to Direktion  Lambohov 

 

2020-12-10 to Direktion  Centrum  

 

 

 

 

§ 96. Avtal BillerudKorsnäs - information. 

   

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om samverkansavtalet med 

BillerudKorsnäs som innebär att Räddningstjänsten 

Östra Götaland förbinder sig, utöver vad Lag om 

Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778), LSO, föreskriver 

även hålla beredskap för BK:s 

industriräddningstjänst. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97. Information om verksamheten. 

 

Bengt Wastesson har tidigare efterfrågat hur 

beslutet togs att göra ändringar på Vikingstad 

räddningsstation. Jonas Holmgren redogör för 

utredningen som påbörjades 2016. I dagsläget finns 

två fip-enheter, (första insatsperson). Det finns åtta 

personal fördelat på fyra grupper, dessa har nära 

koppling till räddningsstation Lambohov. Stationen 

har ca 45 insatser per år. 2018 gjordes en 

uppföljning av ändringen. 

Personalföreträdare poängterar att Vikingstad för 

en mycket bra depåverksamhet till Lambohov, 

liksom Krokek gör till Kvillinge. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ingela Wik Carlsson informerar om det planerade 

samarbetet med Norrköpings och Linköpings 

kommuner angående daglig verksamhet. Efter ett 

studiebesök på Mälardalens Brandförbund som 

hade praktikanter, resursgrupp, från daglig 

verksamhet vill man även här i förbundet ta in 

människor som annars har svårt att komma ut i 

arbetslivet. I första läget handlar det om 5 personer 

med en handledare, ett par dagar i veckan. Det som 

resursgruppen kan hjälpa till med är t ex att samla 

in kaffekoppar från kontoren, tvätta bilar, tömma 

sopor, kontorspapper etc. Våren 2020 beräknas 

projektet starta på stationerna Kallerstad och 

Centrum. 

 

 

Jonas Holmgren informerar om utredningar som 

gjorts efter den stora branden i Tjällmo våren 2019. 

Man har bland annat tittat på ledning skadeplats 

som görs efter modellen AAR, After Action Revue. 

Ett projekt är nu igång som ska utröna hur man 

hanterar stora händelser samt utveckla 

stabsarbetet. Projektet beräknas vara klart i juni 

2020. 

 

Jonas fortsätter med att tala om sprängningen på 

Ådalagatan i juni i år där det mediala intresset varit 

stort. Vid sådana händelser är det vanligtvis en 

samverkan mellan de olika aktörerna, polis, 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

räddningstjänst, ambulans men vid just denna 

händelse tog polisen en ledande roll på grund av en 

eventuell större hotbild. Jonas menar att 

räddningstjänsten behöver skaffa sig en 

säkerhetsförmåga inför händelser som denna. 

 

Ordförande Magnus Cato informerar om 

nätverksträffen i Gränna som förbundsdirektören 

och fem ledamöter varit på. Där tog man bland 

annat upp trähusbebyggelse och dess risker. 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 

MSB, var också på plats och informerade. Nätverket 

består av räddningsförbund storleksmässigt 

jämförbara. Det var en bra och givande träff var alla 

medverkande överens om. 

 

 

 

 

§ 98. Övriga frågor. 

 

På förekommen anledning meddelar ordförande att 

vid förrättning där övernattning ingår ska en 

reseräkning, utöver förrättningsblankett fyllas i. 

Sekreterare har alltid med sig dessa blanketter. 

Inbjudan till föreläsningar och konferenser som 

erbjuds ledamöterna i förbundets angelägenheter 

är att anse som förrättning och ersättning utgår vid 

ifylld förrättningsblankett. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Bengt Wastesson undrar hur upphandling kring 

sotare fungerar och Per Nisser svarar. Det finns ett 

slags poängsystem där priset är en faktor av flera. 

Det är kommunen som har ansvar för sotningen 

och RTÖG upphandlar själva sotarföretaget. 

 

Magnus Cato tackar för den trevliga jubileumsfesten 

som gick av stapeln vid två tillfällen 22 och 23 

november.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 99. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarfrågor  

 

 

   

Beskrivning av ärendet 

Inga delegationsbeslut att rapportera. 

 

 

 

 



  Sidan 

20 av 20 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för det gångna årets mycket goda samarbete och önskar 

alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

  


