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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 3/2019 

 

2019-04-17 

 

Plats och tid: Räddningsstation Valdemarsvik 13:00 

  

 

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande 

Yvonne de Martin (C) tjänstgörande ersättare 

Lina Alm (M) 

Conny Delerud (S) 

Bengt Wastesson (KD) 

Anders Carlsson (C) 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

 

 

  

Ersättare: Christer Frey (M) 

Frida Edvardsson (S) 

Per Hollertz (M) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

Övriga: 

Christian Widlund (C) 

Kenneth Johansson (S) 

Joakim Magnusson (C) 

Erik Östman (M) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, chef förebyggande/verksamhet 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Augirre, chefsekonom 
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Ingela Wik-Carlsson, personalchef 

Stina Hydén, HR-praktikant 

 

Personalföreträdare deltar 

under  

§ 25- § 32 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl John Johansson, brandman 

 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

Lina Alm 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 25-32 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Magnus Cato 

Justerande:  
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2019 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2019-04-17 Justeringsdatum: 2019-04-25 

Anslags uppsättande; 2019-04-29 Anslags nedtagande; 2019-05-21 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, 

Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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§ 25. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat.  

 

 

 

 

§ 26. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lina Alm till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum  

2019-04-25.  

 

 

 

 

§ 27. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 
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§ 28. Tillförordnad av förbundsdirektör/räddningschef vid 

förbundsdirektörens frånvaro – beslut 

 Dnr: RÖG-2019/0220 170 

 

        Direktionen beslutar:  

Direktionen beslutar att, vid tillfällen då 

förbundsdirektör/räddningschef är frånvarande och inte kan 

utöva sin funktion, tillförordnas förbundsdirektör/räddningschef 

enligt denna turordning: 

 

1. Mikael Skoog kanslichef 

2. Per Nisser, produktionschef Förebyggande 

3. Jonas Holmgren, operativ chef 

 

  

       Beskrivning av ärendet. 

       Förbundsdirektör Ulf Lago informerar om att han, istället för att 

        välja en biträdande förbundsdirektör, väljer att utse tre funktioner 

        som går in i rollen som förbundsordförande när Ulf själv är         

        frånvarande. Vidare väljer han att namnge personerna enligt                                                                  
       Norrköpings kommuns rutiner. 
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§ 29.  Gemensam RIB-strategi – beslut 

  

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att: 

  

 godkänna den gemensamma strategin för att attrahera, rekrytera                            

och behålla RiB-personal 

 uppdra åt medlemskommunernas kommunstyrelse att anta RIB-strategin. 

 

 

Beskrivning av ärendet. 

Vid medlemsdialogen i april 2018 enades Räddningstjänsten 

Östra Götalands direktion och KS-presidierna i förbundets 

medlemskommuner om att arbeta fram en gemensam 

rekryteringsstrategi för RiB-personal (”Räddningsperson i 

beredskap”, ett annat ord för deltidsbrandman). Man enades 

också om att Räddningstjänsten Östra Götaland (i 

fortsättningen kallat RTÖG) ska vara sammankallande och 

drivande i detta arbete. Sammanfattningsvis handlar denna 

strategi om att RTÖG och medlemskommunerna tillsammans 

ska anstränga sig för att attrahera, rekrytera och lyckas behålla 

RiB-personal som har sin huvudanställning i någon av våra 

kommuner. 

Gemensamt kommer RTÖG och representanter från 

medlemskommunerna arbeta fram en aktivitetsplan som 

kommer att presenteras för direktionen. 
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§ 30. Åtgärder efter internkontroll 2018 - information 

   

Direktionen beslutar:      

Lägga informationen till protokollet.  

 

Beskrivning av ärendet:  

Ekonomichef Lena Nilsson Augirre informerar om de 

åtgärder som vidtas/vidtagits efter senaste 

internkontrollen. Bland annat ska information om 

skolutbildningar nå ut till skolorna i god tid samt till rätt 

person/personer. Det nya systemet Daedalos är nu 

relativt inkört och med det nya rutiner för kontroll och 

tillstånd. En projektanställd upphandlingsassistent har 

uppdraget att bland annat analysera fakturor och arbete 

pågår löpande för att tillse att inköp görs  hos de företag 

vi har upphandlat. Avtalsdatabasen byggs regelbundet ut 

och utvalda i organisationen kommer att få en utbildning 

i Lagen om Upphandling, LoU. Nya rutiner har införts för 

personal att själv redovisa frånvaro så att rätt lön betalas 

ut. Viktigt att APT (arbetsplatsträffar) hålls regelbundet 

under året. 

Vidare berättar Ulf att revisorerna gav RTÖG beröm vid 

senaste träffen vilket alltid är positivt!  
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§ 31. Information om verksamheten  

   

  Direktionen beslutar:   

  Lägga informationen till protokollet. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Personalchef Ingela Wik Carlsson informerar om att 

RTÖG anmält sig själva till Arbetsmiljöverket. 

Anledningen är att två personal inte blivit kallade till sin 

regelbundna hälsoundersökning. Förklaringen låg i att 

dessa hade bytt arbetsplats till annan station och 

systemet inbjöd till viss del till handhavandefel. Detta har 

nu rättats till så det inte ska vara möjligt längre. 

Noterbart är att det görs ca 400 hälsokontroller per år 

och detta är första gången det missats. 

Operativ chef Jonas Holmgren presenterar historik om 

förbundet och förklarar bakre ledning och utökat 

operativt samarbete med närliggande kommuner 

utanför förbundet. Framöver önskas också en utökad 

operativ samverkan med hela sydöstra Sverige. 

Bildspelet Jonas visar bifogas protokollet. 

Jonas berättar vidare att vid händelse i östgötska 

skärgården har man nära samarbete med 

Sjöräddningen och Kustbevakningen. Detta med 

anledning av en fråga från en ledamot om 

räddningsarbetet vid branden på Håskö tidigare.  
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§ 32. Övriga frågor 

Nu är det åter dags för ”Man ur huse” och datumet är 15 

maj, kvällstid både i Linköping och Norrköping. Man 

väljer själv vilken heltidsstation man vill följa med.  

Ordförande lägger förslag på datum för studiebesök i 

verksamheten, 29 maj på Centrum i Norrköping eller 22 

augusti i Linköping, station där ännu inte bestämd. Exakt 

tid och plats meddelas senare. 

Den 28-29 november planeras en lunch- till 

lunchkonferens i Gränna med RTÖG plus andra 

jämförbara kommuners räddningstjänster. Ulf bjuder in 

sex ledamöter ur direktionen att delta. Program och 

ytterligare information kommer senare. 
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§ 33. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

   

  Beskrivning av ärendet:   
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§ 34.  Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 

 


