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Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 3/2017 

 

2017-03-02 

 

Plats och tid: Räddningsstationens utbildningscenter i Norrköping, 

Arkösundsvägen 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Kerstin Nordenberg (M) tjänstgörande ersättare 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Bengt Wastesson (KD) tjänstgörande ersättare 

Thomas Lidberg (S) 

 

 

  

Ersättare: Lars-Olof Johansson (C) 

Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

Mira Wedenberg (M) 

 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

 

 

Christer Frey (M) 

Kenneth Johansson (S) 

 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör/räddningschef 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare: Deltar under  

 

Ord: John Johansson, brandman                          

Mats Fredriksson, yttre befäl 

 § 20-§ 27 

 

 

  

Utses att justera: Thomas Lidberg 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 20-30 

Pirjo Jonsson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Thomas Lidberg 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-03-02 Justeringsdatum: 2017-03-09 

Anslags uppsättande; 2017-03-10 Anslags nedtagande; 2017-04-06 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pirjo Jonsson, administratör 
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§ 20. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 Ny ledamot Thomas Lidberg (S) presenterar sig. Thomas 

efterträder Elisabeth Edlund. 

 

 

 

§ 21. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Thomas Lidberg till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad torsdagen 

2017-03-09 klockan 13.30 

 

 

 

§ 22. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 

 med tillägg under § 27. Stående punkt (Verksamhet): 

 § 27:1 Stegbilen i Söderköping – Bengt Wastesson  

 § 27:2 RIB-anställda i Valdemarsvik – Bertil Eklund,  

samt med tillägg under § 28. Övriga frågor: 

§ 28:1 Brand 2017 och föreläsning – Ulf Lago 

§ 28:2 Begäran att få se förbundsdirektörens anställningsavtal – 

Rutger Starwing och Mira Wedenberg 

§ 28:3  Delegation och regelverk i samband med förlikning – 

Yvonne de Martin 
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§ 23. Årsredovisning 2016 – beslut 

 Dnr: RÖG 2017/0836 042 

 

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna årsredovisning 2016 för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland efter gjorda redigeringar i 

texten under rubriken ”Förbundsdirektören har ordet”. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago, tf förbundsdirektör och Jan-Anders Gredeskog, 

chefsekonom presenterar årsredovisning för 2016. Förbundet 

har fem medlemskommuner med sammanlagt drygt 400 

anställda. Förbundets ändamål delas in i tre huvudspår:  

Informera, utbilda och stödja för att stärka enskilda. Tillsyn och 

tillstånd för att säkra miljöer samt insatser för att rädda värden.  

 

 Under 2016 har 8500 externa utbildningar genomförts och man 

har gjort hembesök i olika bostadsområden i Linköping och 

Norrköping för att informera och öka medvetenheten vad 

gäller t ex brandvarnare i hemmet. Arbetet med en 

inkluderande och jämställd arbetsplats är ett ständigt 

pågående och viktigt mål att sträva mot. 

 

 Ulf presenterar redovisningen i en Powerpoint som även 

kommer att skickas till direktionen.  

 

 Jan-Anders presenterar delar av den ekonomiska 

redovisningen. Det sparkrav som förbundet haft på sig har 

genomförts på ett bra sätt och förbundet har en god ekonomi. 

Den totala omsättningen har ökat med 11 % jämfört med 2015.  
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§ 23 forts. På intäktssidan utgörs omsättningsökningen av medlemsbidrag 

och externa intäkter.  På kostnadssidan har personal-

kostnaderna ökat något framförallt på grund av upplupna 

pensionskostnader.  

 

 Revisorerna har granskat bokslutet och anser det vara 

tillfredställande. Beslut kommer om ett par veckor. Jan-Anders 

läser upp revisorernas sammanfattning ur ett PM på dagens 

sammanträde. 

 

Notering: Revisorerna anser att de många uppsägningarna på 

RIB-stationerna i Åtvidaberg och Valdemarsvik bör framgå av 

texten.  
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 § 24. Uppföljning verksamhetsplan 2016 – information 

  Dnr: RÖG 2016/4140 012 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ordförande Mari Hultgren tar upp delar ur 

verksamhetsplanen. Målen i verksamhetsplanen utgår 

från målen i handlingsprogrammet för skydd mot 

olyckor. Under 2016 prioriterades äldre människor, 

människor som nyss kommit till Sverige samt 

människor som är utan utbildning och sysselsättning.  

Värt att nämnas är att ingen person omkom till följd 

av bostadsbränder under 2016. Antal bostadsbränder 

där allmänheten gjort en skadebegränsande insats 

ökat från 50 % till 62 % samt att insatstiden till olyckor 

som räddningstjänsten larmats till är fortsatt låg.  
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 § 25. Rapport Internkontroll 2016 – information 

  Dnr: RÖG 2016/3339 008 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Bengt Wastesson, internkontrollant i direktionen 

inleder med rapport från internkontroll 2016.  

Jan-Anders har sammanställt redovisningen av 

genomförd internkontroll 2016.  
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 § 26. Årsuppföljning 2016 till MSB – information 

  Dnr: RÖG 2017/0838 170  

   

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redovisar enkäten som ingår i Årsuppföljning 

2016 som Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Länsstyrelserna genomför 

årligen. Årets uppföljning av LSO innehåller frågor 

inom följande områden: 

 Intern styrning och kontroll 

 Egenkontroll 

 Resurser och utbildning 

 Tillsyn – Brandskydd enligt LSO 2 kap 2 § 

 Tillsyn- Farlig verksamhet LSO 2 kap 4 §  

 Brand-och olycksförebyggande arbete 

 Räddningstjänst 

 Rengöring och brandskyddskontroll 

I maj månad kommer MSB att presentera en översyn 

över landets olika siffror. Avvikande för kommunal-

förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland är 

ärenden om egensotning. 
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 § 27. Stående punkt (Verksamhet) 

     

 § 27:1  Information om stegbilen till Söderköping? 

 Direktionen har tidigare tagit beslut om en ny stegbil 

och direktionen ska inte detaljstyra var bilarna ska 

vara placerade anser ordförande.  

 

 Mikael Skoog informerar att han har valt att placera 

den nya stegbilen på räddningsstation Centrum i 

Norrköping, utifrån riskbilden och av arbetsmiljöskäl. 

Söderköping har för närvarande en driftsäker stegbil 

och kommer att få ett bättre fordon framöver. 

 

 

 

  § 27:2  Information om brandmän i Valdemarsvik efter 

1 maj?  

 Direktionen undrar om det kommer att finnas 

brandmän i Valdemarsvik efter 1 maj 2017?  

 Personalföreträdare Mats Fredriksson ställer också 

frågan till Mikael Skoog om hur RIB-stationerna 

kommer att fungera om de inlämnade 

uppsägningarna från RIB-stationerna i Åtvidaberg och 

Valdemarsvik förverkligas 1 maj.  

 

 Mikael Skoog svarar att i första hand är det självklart 

att man vill behålla den personal som finns för 

närvarande. Det finns även en stab som jobbar med 

att ta fram en plan B för säkerhets skull.  
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§ 27 forts. Samlad information kommer att ges till verksamheten 

måndagen den 6 mars 2017. 

 

 Ulf Lago svarar att beredskap på de båda RIB-

stationerna kommer att finnas genom befintliga 

resurser i förbundet. 
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 § 28. Övriga frågor 

 § 28:1  Ulf Lago påminner om att anmälan till Brand 

2017 ska göras senast fredagen 31/3 till 

linn.kampner@rtog.se . Man kan delta i vissa delar 

eller alla tre alternativen. 

Inbjudan till föreläsningsdagar ”Om rädslor, normer 

och fördomar”, tre olika tillfällen, 14, 15 och 16 mars i 

Linköping delas ut på sammanträdet. (Inbjudan 

skickas till direktionen 6/3, senast anmälan 9/3). 

 

 § 28:2  Begäran om att få se avgående 

förbundsdirektörens anställningsavtal. Avtalet skickas 

runt på dagens sammanträde. Presidiet kommer att 

ha fortlöpande dialog med Norrköpings kommuns HR 

och informera direktionen löpande. 

   

 § 28:3  Yvonne önskar förtydligande på tidigare ställd 

fråga under § 9:2 sammanträdet 2017-01-26 om 

delegation och regelverk vid förlikning.  

 Vice ordförande Håkan Liljeblad svarar att presidiet 

har varit informerade i arbetet. Presidiet har 

kontinuerligt informerat direktionen vid ordinarie 

sammanträden. Direktionen har inte fastslagit någon 

ekonomisk delegation. Förbundsdirektören har rätt att 

föra förbundets talan och i det ligger också att teckna 

avtal i förbundets namn.  

mailto:linn.kampner@rtog.se
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 § 29. Delegations- och anmälningsärenden 

  Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2017/00131 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för  

  perioden 2017-01-25—2017-02-23 enligt förslag. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2017-01-25—

  2017-02-23 redovisas på dagens sammanträde. 

 

  Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga 

  och explosiva varor samt dispens för sotning av egen 

  fastighet, som är tagna under delegation för  

  ovanstående period, anmäls till dagens sammanträde. 
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§ 30. Mötet avslutas 

  

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


