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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 

Fax 010–480 41 79 

E-post info@rtog.se 

www.rtog.se 

  

Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 5 /2017 

 

2017-06-15 

 

Plats och tid: Räddningsstationen i Söderköping kl. 13:00-15:35 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Anna Nilsson (M) tjänstgörande ersättare § 47-55 

Kerstin Nordenberg (M) tjänstgörande ersättare § 56-59 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

 

  

Ersättare: Kerstin Nordenberg (M) § 47- 55 

Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Mira Wedenberg (M) 

 

 

  

Anmält förhinder: Lars-Olof Johansson (C) 

Bengt Wastesson (KD) 

Bertil Eklund (NB) 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Övriga: 

 

 

 

 

Utses att justera: 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 

Ingela Wik Carlsson, personalchef 

Per Nisser, chef förebyggandeorganisationen 

 

Christer Frey 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 47-59 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Christer Frey 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 5/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-06-15 Justeringsdatum: 2017-06-22 

Anslags uppsättande; 2017-06-27 Anslags nedtagande; 2017-07-21 
 

 

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 

§ 47. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

§ 48. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2017-06-22.  

 

 

 

 

§ 49. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

§ 50.              Investering Rakel – beslut 

     Dnr 2017/2605 173 

 

      Direktionen beslutar: 

Direktionen beslutar att fatta ett delbeslut om 
investeringsbudget för 2018 gällande utrymme för inköp av 
Radiokommunikationsutrustning till ett värde av 1 000 tkr 
samt att 
utnyttja investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för inköp av 
radiokommunikationsutrustning i form av Rakelterminaler 
med tillbehör 

 

Beskrivning av ärendet: 
Ulf Lago, tf förbundsdirektör och Jan-Anders Gredeskog, 
chefsekonom informerar om att befintlig Rakelutrustning 
som anskaffades 2011-2012 har tjänat sitt syfte och behöver 
bytas ut. Det är framförallt handstationerna som slitits ut. 

Den gamla utrustningen har skrivits av över fem år och är 
därmed till fullo avskriven. Den nya utrustningen ska 
upphandlas inom ramen för ett ramavtal som tecknats av 
Kammarkollegiet och för vilket vi är avropsberättigade. 
Upphandlingen kommer att genomföras under andra 
halvåret 2017 med tänkt leverans kring årsskiftet 2017/2018. 
Av de investeringsmedel som tas i anspråk härrör sig 1 000 
tkr till 2017 års investeringsbudget och 1 000 tkr till 2018 års 
investeringsbudget. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 51. Rekrytering förbundsdirektör – beslut 

Direktionen beslutar: 

Att den av direktionen beslutade rekryteringsgruppen 

med ett förenklat anbudsförfarande väljer ut ett 

lämpligt rekryteringsföretag samt att 

rekryteringsgruppen har mandat att teckna avtal för 

rekryteringsföretag upp till 350 tkr. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ordförande Mari Hultgren informerar om att kontakt 

har tagits med personaldirektören i Norrköpings 

kommun för att eftersöka vilka rekryteringsföretag 

som Norrköpings- och Linköpings kommun har 

upphandlat. Det visar sig att de kommunerna valt att 

inte förlänga de ramavtal man tidigare haft med 

rekryteringsföretag. Det innebär att RTÖG som 

organisation själva är fria att söka stöd i rekryteringen 

från den eller dem företag som vi anser har kapacitet 

att klara uppdraget. 

Rekryteringsgruppen anser att i det uppkomna läget 

är bäst att gå ut med en förenklad upphandling till ett 

fåtal rekryteringsföretag. Kravlistan på företagen är att 

de ska ha en dokumenterad erfarenhet av search-

arbete samt erfarenhet av rekrytering av chefstjänster 

inom räddningstjänst. Upphandling av tjänst beräknas 

påbörjas i juni 2017 och rekryteringen beräknas vara 

klar senast i december 2017. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 52. Delårsrapport tertial 1– beslut 

  Dnr 2017/2606 042 

 

Direktionen beslutar: 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport per 
30 april 2017 

Beskrivning av ärendet: 
Ulf Lago och Jan-Anders Gredeskog informerar. 
Delårsrapporten har upprättats enligt begärd mall från 
medlems-kommunerna, vilken utgör en övergripande 
nyckeltalsbaserad ekonomisk sammanfattning med 
tillhörande kommentarer till genomförd verksamhet. 

Som komplement till delårsrapporten har också en 
intern resultatrapport upprättats. Den följer en sedan 
tidigare antagen och till direktionen redovisad mall 
som är funktionsindelad och utgår från fastställd 
budget för 2017. 

Ulf Lago beskriver det förebyggande arbetet som 

bedrivs inom tre huvudsakliga områden, Att säkra 

miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden. 

Under första tertialen har 2 900 bostäder besökts i 

förbundets område. Vidare har skolor och anställda i 

medlemskommunerna erbjudits 

brandsäkerhetsutbildning och totalt har 3 500 

personer genomgått säkerhetsutbildning. 

Det pågår också ett arbete att säkra miljöer genom att 

tillsyn sker på hotell och skolor samt att man ger råd i 

aktuella plan- och byggprocesser.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Under första tertialen inkom uppsägningar från RIB-

stationerna i Åtvidaberg och Valdemarsvik och en 

förändrad beredskap med heltidsanställd personal 

infördes. Dock valde övervägande del av personalen 

från de båda RIB-stationerna att bli återanställda 

därav blev den förändrade beredskapen för 

heltidsanställda inte långvarig. 

Sammanfattningsvis blev det ekonomiska utfallet för 

perioden ett nollresultat vilket innebär att utfallet är ca 

2,1 Mkr högre än budget. Periodens överskott beror 

på lägre kostnader än vad som var beräknat. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 53. Reviderad delegationsordning– beslut 

  Dnr 2017/2603 170 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta föreslagen delegationsordning. 

 

Beskrivning av ärendet: 
Ulf Lago informerar om den nuvarande 
delegationsordningen som antogs 2015-10-01. 

I samband med tillförordnandet av Ulf Lago som 
förbundsdirektör i februari 2017, gjordes en 
genomlysning av delegationsordningen. Denna 
gjordes av stadsjuristen Charlotte Rydberg vid 
Norrköpings kommun. 

Som ett resultat av denna genomlysning, framkom att 
vår nuvarande delegationsordning är korrekt i sak, 
men kan behöva justeras något. Dessa justeringar 
syftar till att göra återrapporteringen av 
delegationsbeslut till direktionen enklare och 
effektivare och att tydliggöra ramar för vissa 
delegationer till förbundsdirektören. Förändringarna 
innebär inte att delegationen för förbundsdirektören 
att fatta beslut har utökats i nämnvärd omfattning. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 54. Rapport internkontroll – tertial 1 - information 

  Dnr: RÖG 2017/2611 008 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog och Christer Frey, 

internkontrollant i direktionen, redovisar rapporten av 

genomförd internkontroll.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 55. Uppföljning Verksamhetsplan – information 

 

Direktionen beslutar: 

Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redogör för verksamhetsplanen för första 

kvartalet 2017. Verksamhetsplanens mål är bland 

annat att öka säkerheten för personer med nedsatt 

förmåga, säkrare skola och säkerhet vid vatten.  

Varje station har en utsedd person som ansvarar för 

att följa upp händelserapporter.  

Arbetet med en inkluderande arbetsplats pågår 

fortlöpande och en föreläsning av SaraClaes om 

rädslor, normer och fördomar har hållits. 

Två medarbetare, Linn Kampner och Christofer Strand 

Sundberg går under våren Ledarskapsakademin. 

Miljöpåverkan ska minska genom mindre användning 

av skumsläckning samt ny släckmedelsutrustning. 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen, informerar 

om samarbetet Goda krafter där polis och kommun är 

drivande och inbjuder räddningstjänsten till att delta i 

aktiviteter för ett bättre socialt klimat i utvalda 

stadsdelar.  
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 § 56 Övriga frågor 

  Inga övriga frågor anmälda. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 57. Information om verksamheten 

Mikael Skoog informerar om hur ledning och deltids- 

personal gemensamt hanterade den situation som 

varit på RIB-stationerna i Åtvidaberg och Valdemarsvik 

och som nu är löst. Ulf Lago meddelar i 

sammanhanget att det tillsynsärende som 

Länsstyrelsen i Östergötland öppnade på grund av 

detta nu är avslutad. 

Ulf Lago informerar kort om planerna på ett nytt 

övningsfält i Linköping som planeras tidigast 2019. Det 

ska bli ett övningsfält som ska vara avsett för hela 

förbundet. Per Nisser ska ha det övergripande 

ansvaret. 

Ulf Lago informerar om möjlighet till samverkan med 

andra kommunala räddningstjänstförbund. Han 

informerar vidare om vikten av att ha en strategi och 

ett långsiktigt planerande inför framtiden på grund av 

de påverkansfaktorer som vi kan se i framtiden med 

klimat, ökad trafik, oro i världen etc. 

Per Nisser informerar om tillsynsbesök och de 

föreläggande och förbud som kan bli resultatet av 

dessa. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Ordförande meddelar att nästa direktionsmöte sker i 

samband med lunch till lunchmöte den 17-18 augusti 

på Sandviks gård. Inbjudan kommer att mailas ut i 

god tid. 
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 § 58. Delegations- och anmälningsärenden 

  Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2017/00431 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för  

  perioden 2017-05-02—2017-06-09 enligt förslag. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2017-05-02- 

  2017-06-09 redovisas på dagens sammanträde. 

 

Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga 

och explosiva varor samt medgivande om att sota 

själv eller låta annan sota på egen fastighet, som är 

tagna under delegation för ovanstående period, 

anmäls till dagens sammanträde. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 59. Mötet avslutas 

  

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte 

med att önska Glad sommar. 
 


