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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 10/2017 

 

2017-12-07 

 

Plats och tid: Räddningsstation Centrum 13:00-15:50 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Lars-Olof Johansson (C) tjänstgörande ersättare 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Bengt Wastesson (KD) tjänstgörande ersättare 

Tommy Vaske (MP) tjänstgörande ersättare 

 

  

Ersättare: Kerstin Nordenberg (M) 

Yvonne de Martin (C) 

 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

Övriga: 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (S) 

Anna Nilsson (M) 

Håkan Liljeblad (S) 

Thomas Lidberg (S) 

Mira Wedenberg (M) 

 

Ulf Lago tf. förbundsdirektör 

Per Nisser, chef förebyggande avdelning 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Mikael Skoog, produktionschef 

Ingela Wik Carlsson, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

Personalföreträdare deltar  

under § 95-106 

Mats Fredriksson 

 

 

 

  

Utses att justera: Lars-Olof Johansson 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 95-106 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Lars-Olof Johansson 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 10/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-12-07 Justeringsdatum: 2017-12-14 

Anslags uppsättande; 2017-12-18 Anslags nedtagande; 2018-01-17 
 

 

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 

§ 95. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 96. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lars-Olof Johansson till justerare för dagens 

sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation 

Centrum 2017-12-14.  

 

 

 

 

 

§ 97. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 98. Verksamhetsplan 2018 – beslut 

 Dnr: RÖG 2017/2918 012 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

anta föreslagen Verksamhetsplan 2018.  

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Tf. förbundsdirektör Ulf Lago redogör för verksamhetsplanen 

2018. Varje år antar direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Götaland en verksamhetsplan. Målen i verksamhetsplanen 

bygger på målen i handlingsprogrammet för skydd mot 

olyckor, ändamålet i förbundsordningen och målen i 

överenskommelsen mellan oss och medlemskommunerna. 

Planen anger de särskilda satsningar som behöver ske under 

2018 för att vi ska nå dessa mål. En fortsatt prioritering under 

2018 är bostadsbränder, dödsbränder, inkluderande arbetsplats 

och miljö. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 99. Budget- och investeringsplan 2018 – beslut 

  Dnr: RÖG 2017/2920 041 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta föreslagen Budget 2018 med plan för 

2019-2020. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Tf. förbundsdirektör och chefsekonom Jan-Anders 

Gredeskog redogör. Budget 2018 innehåller medel till 

satsningar som behöver ske. Några satsningar är 

åtgärder efter den utredning av den psykosociala 

arbetsmiljön som gjorts under slutet av 2017. 

Budgeten rymmer också möjligheter för att starta 

arbetet med projekteringen av flera nya 

brandstationer och övningsfält. Arbetet mot en 

arbetsplats fri från diskriminering, kränkningar och 

trakasserier kan också fortsätta under 2018. 

Man kan se ökande kostnader för bland annat 

kompetensförsörjning och bemanning samt 

investeringar i kompetens avseende krisberedskap. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 100. Plan för ekonomisk hushållning – beslut 

  Dnr: RÖG 2017/2917 003 

 

Direktionen beslutar: 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att anta föreslagen plan för god ekonomisk 
hushållning. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog redogör för ärendet. Enligt 8 

kap 1 § i kommunallagen (1991:900) ska kommuner 

och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Detta innebär att lagstiftningen även 

gäller för kommunalförbund. 

Räddningstjänsten Östra Götaland har inte tidigare 
haft någon sådan plan. 

Arbetet för god ekonomisk i Räddningstjänsten Östra 
Götaland ska bedrivas på det sätt att direktionen 
fastställer övergripande mål för viss tid. Detta gör 
direktionen i styrdokumentet Övergripande mål, som 
antas i början av varje mandatperiod. I delårsrapporter 
görs en översiktlig sammanhållande utvärdering av 
målen för god ekonomisk hushållning. I samband med 
årsredovisningen görs en mer detaljerad utvärdering 
av om resultatet såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt är förenligt med målen för god 

ekonomisk hushållning. Vid behov ska en omprövning 
av målen kunna ske. 

  



  Sidan 

7 av 14 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 101. Prislistor och taxor 2018– beslut 

  Dnr: RÖG 2017/2919 043 

 

Direktionen beslutar: 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att anta föreslagna avgifter och taxor för 
2018. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog redogör för ärendet. Prislista 

och taxor för 2018 utgår från samma grundkoncept 

som tidigare för tjänster, med endast index 

uppräknande av löner och kostnader. Samma taxa 

gäller för samtliga medlemskommuner. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 102. Internkontrollplan 2018– beslut 

  Dnr: RÖG 2017/2903 101 

 

Direktionen beslutar: 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att anta föreslagen Interkontrollplan 2018. 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog och internkontrollant Christer 

Frey redogör. Internkontroll är viktigt för att 

säkerställa att vi når de mål och efterlever de lagar, 

riktlinjer och rutiner som finns. Den nu gällande 

planen har gällt några år och behöver revideras. I den 

föreslagna internkontrollplanen har vissa 

kontrollpunkter därför ersatts av nya. Mer fokus har 

lagts på arbetsmiljö och friskvård i jämförelse med 

tidigare internkontrollplan. Internkontroll utförs 

regelbundet och rapporteras till direktionen var fjärde 

månad. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 103. Revidering av dokumenthanteringsplan – beslut 

  Dnr: RÖG 2017/2921 004 

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att anta föreslagen revidering av 

dokumenthanteringsplan. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Enligt arkivlagen ska alla kommunala myndigheter ha 

dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter, 

detta gäller även kommunalförbund.  

Dokumenthanteringsplanen är ett arbetsredskap för 
registratorer och arkivarier och den beskriver 
hanteringsregler för de handlingar och dokument som 
hanteras. Den reviderade dokumenthanteringsplanen 
presenteras för direktionen. Revideringen har främst 
inneburit förtydliganden.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 104. Mötesdagar 2018 – information 

  Dnr: RÖG: F 2017/00794 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

Beskrivning av ärendet: 

Förslag på tider för 2018 års sammanträden 

presenteras och man beslutar om två ändringar från 

förslaget. 

De tider som beslutas är som följer: 

2018-01-25 Räddningsstation Kvillinge 

2018-03-08 Räddningsstation Lambohov 

2018-04-05 Räddningsstation Valdemarsvik 

2018-05-31 Räddningsstation Åtvidaberg 

2018-09-27 Räddningsstation Söderköping 

2018-11-01 Räddningsstation Kallerstad 

2018-12-06 Räddningsstation Centrum 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 105. Övrigt – information 

 Inga övriga frågor anmälda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sidan 

12 av 14 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 106  Information om verksamheten - information 

 

  Ulf Lago informerar. 

I veckan inträffade en bussolycka i Linköping där en 

dubbeldäckare med förskolebarn på fastnade under 

järnvägsviadukten på Grenadjärgatan. Mirakulöst nog 

skadades ingen allvarligt. 

 

Previas rapport Organisatorisk och social 

genomlysning som utförts av konsult Eva Ekman 

presenterades för chefer, fackliga företrädare samt 

personal i veckan. Utifrån den kommer direktionen att 

presentera ett förslag på genomförande, uppföljning 

och återrapportering i början på 2018.  

Personalföreträdare meddelar att rapporten fått ett 

generellt positivt mottagande bland medarbetarna 

och att man nu ser framåt. Personalföreträdare 

uttrycker vidare vikten av att samtliga parter nu hjälps 

åt i arbetet framåt.  

 

Ulf Lago delger läget vad gäller fastigheter. 

Slutbesiktning på Skärblacka nya räddningsstation 

sker 14 december och därefter ska den möbleras. 

Norrköpings kommun har utsett en projektledare till 

planprocess för den nya station Centrum men i övrigt 

ingen ny information om Ulrika eller övningsfältet i 

Linköping. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 107  Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

Verkställda delegationer Dnr: RÖG F 2017/00791 

   

  Direktionen beslutar: 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut för tiden 

2017-11-01—2017-11-30 enligt förslag. 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Verkställda delegationer för perioden  

2017-11-01—2017-11-30 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 

§ 108  Mötet avslutas 

    

Ordföranden tackar alla medarbetare, ledningen och direktionen för ett gott 

arbete under det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

  

   
   


