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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 1/2018 

 
2018-01-25 
 

Plats och tid: Räddningsstation Kvillinge 
  

 
Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Lars-Olof Johansson (C), tjänstgörande ersättare 
Christer Frey (M) 
Rutger Starwing (M) 
Bertil Eklund (NB) 
Kenneth Johansson (S) 
Bo Hasselblad (M), tjänstgörande ersättare 
 
 

  
Ersättare: Kerstin Nordenberg (M) 

Yvonne de Martin (C) 
Tommy Vaske (MP) 
Anna Nilsson (M) 
Bengt Wastesson (KD) 
  
 

  
Anmält förhinder: 
 
 
 
 
 
 

Thomas Lidberg (S) 
Håkan Liljeblad (S) 
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Övriga: 
 
 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör 
Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 
Per Nisser, chef förebyggande avdelning 
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 
Ingela Wik Carlsson, personalchef 
Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg 

Personalföreträdare deltar 
under §. 1-8. 
Ord: Mats Fredriksson, yttre 
befäl 
John Johansson, brandman 
 

 

Utses att justera: Christer Frey 
 
 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 1-8 
Pia Anderson 

  
   
Ordförande:  

……………………………………. 
Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Christer Frey 
_________________________________________________________________________________________________ 
ANSLAG 
 
Justering av protokoll 1/2018 har tillkännagivits genom anslag. 
 

Sammanträdesdatum; 2018-01-25 Justeringsdatum: 2018-02-01 
Anslags uppsättande; 2018-02-05 Anslags nedtagande; 2018-03-01 

 

 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 
Norrköping 
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Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
§ 1. Mötet öppnas. 
  
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 
 
 
 
 
 
§ 2. 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 2018-02-
01.  

 
 
 
 
 
§ 3. Fastställande av föredragningslista. 

 
 Direktionen beslutar: 
 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 
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§ 4. Ändring i förbundsordningen – beslut 
 Dnr RÖG 2018/0017 001 
 
 Direktionen beslutar: 
  

Direktionen beslutar att föreslå medlemskommuner att, i 
dialog med förbundet, anpassa nu gällande 
förbundsordning enligt bestämmelserna i den nya 
kommunallagen. 

Tf. förbundsdirektör Ulf Lago för dialogen med 
medlemskommunerna. 

 
 
 Beskrivning av ärendet: 
 

Den 1 januari 2018 ändrades kommunallagen, vilket också 
påverkar kommunalförbund. Ändringarna i lagen innebär att 
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
behöver justeras vad gäller frågor om förbundets officiella 
och digitala anslagstavla och om allmänhetens insyn i det 
sammanträde där förbundets årsredovisning behandlas. 
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I § 22 Förbundsordningen anges att ändring av 
förbundsordningen beslutas av medlemskommunernas 
fullmäktige. Direktionen får väcka fråga om ändring av 
förbundsordningen hos medlemskommunerna. Därför 
väcker direktionen nu frågan till medlemskommunerna om 
justering av förbundsordningen, så att den anpassas till den 
nya kommunallagen. 
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 § 5. Tillsynsplan 2018– information 
  Dnr RÖG 2018/0018 171 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet 

  Beskrivning av ärendet: 

Per Nisser informerar om tillsynsplanen 2018.  
Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. 
Speciella målområden är offentliga miljöer, 
boendemiljöer och skolmiljöer. Ett verktyg i detta 
arbete är vår tillsynsverksamhet som utgår från 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt Lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

För två år sedan genomfördes tillsyn på 
vårdboenden, 2018 är det bland annat fokus på 
verksamheter som går från att vara flyktingboenden 
till hotellverksamhet. Badplatssäkerhet är ett annat 
område samt tillsyn över verksamheter som faller 
inom ramen för Seveso-direktivet (uppkallat efter 
kemolycka i staden Seveso, Italien 1976). 
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 § 6. Ändrade delegater – information 
  Dnr 2017/0048 170 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet. 

  Beskrivning av ärendet: 

Den ändring som gjorts är punkt 9.3, 
”Firmatecknare i samband med avtal för anslutning 
av automatisk brandlarmsanläggning”, där 
produktionschef för förebyggande organisationen 
får delegation.  
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 § 7. Information om verksamheten 

Ulf Lago redogör för verksamhetens uppdrag och 
mål. Verksamheten har utvecklats från inriktning 
räddning till att också inbegripa utbildning för 
säkerhet. Verksamheten ses i ett större perspektiv 
ur samhällssynpunkt och insynen i verksamheten 
har ökat. Det har varit fler hembesök under 2017 än 
tidigare år och fler externa utbildningar har 
genomförts. Något färre räddningsinsatser har 
gjorts och antal onödiga automatlarm har minskat. 
Av förklarliga skäl ligger Norrköping och Linköpings 
kommuner högre i antal insatser av 
medlemskommunerna. 

Ingela Wik Carlsson presenterar siffror avseende 
personal. Sammanlagt både tillsvidareanställda och 
deltidsanställda är 407 st. anställda i förbundet. Av 
dessa är 188 st. män och 28 st. kvinnor. 
Genomsnittsåldern i förbundet är 43 år. Ingela 
berättar vidare att sjukfrånvaron är låg vilket är 
positivt men att det som utmärker negativt är det 
höga antal övertidstimmar. Detta kan i någon mån 
förklaras av olika kompetenser men en analys ska 
göras av detta.  

Ulf Lago fortsätter redogöra för bland annat 
responstid, från larm - på plats vilket har varit ca 9 
minuter vilket får anses normalt. Kostnader för 
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olyckor per invånare och kommun beräknas till ca 
5 300 kr per invånare i Linköpings kommun.  

Individanpassat brandskydd. På grund av att det 
varit svårt att få en hållbar kontakt med kommuner 
avseende individanpassat brandskydd kommer man 
nu istället att erbjuda kostnadsfri nätbaserad 
utbildning/information till hemtjänsten. 

Previas rapport om den psykosociala arbetsmiljön. 
Till direktionssammanträdet i mars planeras att 
presentera en plan för uppföljning och åtgärder 
utifrån Previas rapport, denna kommer hanteras 
parallellt med budgeten. De tre åtgärdspunkterna 
var 

• utbildning i arbetsrätt 
• organisatoriska frågor 
• nolltolerans mot kränkningar 

Personalföreträdarna menar att det är viktigt att se 
att rapporten visar det som har varit och inte det 
som är nu. Utifrån ett positivare nuläge har vi en 
bra grund att utgå ifrån och det är viktigt att ta 
tillvara på detta i planen.  
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 § 8. Övriga frågor 
  Inga övriga frågor anmälda. 
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 § 9. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 
 
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2018/00041 

 
 
  Direktionen beslutar: 
  Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för  
  perioden 2017-12-01—2018-01-19 enligt förslag. 
 
 
  Beskrivning av ärendet: 
  Verkställda delegationer för perioden 2017-12-01—
  2018-01-19 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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§ 10. Mötet avslutas 
  
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens 

möte. 
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