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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Madeleine Bergström

2021-03-01

Dnr KS 2021-72

Kommunstyrelsen

Uppförande av räddningsövningsfält
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Övertagande av betalningsansvar för saneringsåtgärder inom befintligt
övningsfält på Djurgården godkänns.
3. I kommande budgetarbete ska hänsyn tas till den ökade kostnaden för
sanering av befintligt räddningsövningsfält på Djurgården.
4. För finansiering av eventuella saneringskostnader som uppstår under 2021
återkomma i samband med delårsrapporter.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Uppförandet av ett nytt gemensamt räddningsövningsfält för
Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) till en uppskattad ökad
medlemsavgift om 3,6 mnkr per år godkänns.
2. Räddningsövningsfältet ägs och förvaltas av Räddningstjänsten i Östra
Götaland (RTÖG).
3. I kommande budgetarbete ska hänsyn tas till den ökade medlemsavgiften
till Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) till följd av uppförandet av
ett nytt gemensamt räddningsövningsfält.
4. Definitiva kostnader avseende det nya räddningsövningsfältet samt en
tidplan för genomförande och färdigställande återrapporteras till
kommunstyrelsen.
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5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar ett
likalydande beslut.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 370, (KS 2019-897) att godkänna
utredningen avseende nytt räddningsövningsfält för Räddningstjänsten i Östra
Götaland (RTÖG). I samma beslut förordar Linköpings kommun att RTÖG
planerar för ett med Norrköpings kommun gemensamt räddningsövningsfält
med placering i Norsholm. Det framtida övningsfältet ska ägas och förvaltas av
RTÖG.
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Enligt RTÖG:s förbundsordning är det förbundets som ska föreslå sina
medlemmar en investering i ett gemensamt övningsfält, vilket man nu har
gjort. För Linköpings del innebär detta en uppskattad utökning av
medlemsavgiften med 3,6 mnkr per år.
Befintligt övningsfält på Djurgården i Linköping måste samtidigt avvecklas för
att ge plats för bostadsbyggande. Detta kommer att innebära kostnader för
kommunen då området behöver saneras.
Direktionen för RTÖG har inkommit med en hemställan om att Linköpings
kommun bör bekosta fortsatta saneringsåtgärder, då större delen av de
miljöfarliga ämnena härstammar från tiden då övningsfältet användes för
militära ändamål.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppförande av nytt räddningsövningsfält, 2021-03-01
Bilaga 1 – Protokollsutdrag Räddningstjänsten Östra Götaland, § 4
Bilaga 2 – Protokollsutdrag Räddningstjänsten Östra Götaland, § 91
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 att godkänna utredningen avseende
nytt räddningsövningsfält för Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG). I
samma beslut förordar Linköpings kommun att RTÖG planerar för ett med
Norrköpings kommun gemensamt räddningsövningsfält med placering i
Norsholm. Det framtida övningsfältet ska ägas och förvaltas av RTÖG.
Investeringskostnaderna för det nya övningsfältet beräknas att uppgå till totalt
ca 125 mnkr exkl tomtmark. Nettokostnadsökningen per år för det nya
gemensamma räddningsövningsfältet är beräknat till ca 7,5 mnkr.
Enligt RTÖG:s förbundsordning är det förbundets som ska föreslå sina
medlemmar en investering i ett gemensamt övningsfält vilket man nu har gjort.
Kostnadsökningen som ska betalas av förbundets medlemskommuner kommer
enligt fördelningsnyckel att innebära följande uppskattade kostnader per år:
Linköping 3 600 tkr
Norrköping 3 150 tkr
Söderköping 325 tkr
Valdemarsvik 175 tkr
Åtvidaberg
255 tkr
Summa:
7 500 tkr
Befintligt övningsfält på Djurgården i Linköping måste samtidigt avvecklas för
att ge plats åt bostadsbyggande. Detta kommer att innebära kostnader för
sanering av marken. RTÖG har under 2019 låtit genomföra marktekniska
undersökningar på Djurgårdens brandövningsplats. Miljökontoret har tagit del
av rapporten och ställer krav på kompletterande undersökningar för att kunna
göra riskbedömningar och klargöra åtgärdsbehov. Arbetet med att utföra dessa
kompletterande markundersökningar uppgår till 430 tkr enligt offert.
Direktionen för RTÖG har inkommit med en hemställan om att Linköpings
kommun bör bekosta fortsatta saneringsåtgärder, då större delen av de
miljöfarliga ämnena härstammar från tiden då övningsfältet användes för
militära ändamål.
Ekonomiska konsekvenser
Den ökade medlemsavgiften till RTÖG som uppskattas till 3,6 mnkr per år ska
tas med i kommande budgetarbete.
Saneringsåtgärder inom befintligt övningsfält på Djurgården ska i första hand
finansieras genom kommunens exploateringsintäkter för området. Eventuella
saneringskostnader under 2021 finansieras av kommunstyrelsens resursmedel.
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Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är ett attraktivt och tryggt Linköping.
Samråd
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Ärendet skall återrapporteras till kommunstyrelsen när kostnaderna avseende
uppförandet det nya räddningsövningsfältet är klarlagda, samt med en tidplan
för genomförande och färdigställande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten Östra Götaland
Norrköpings kommun

