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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 8/2016 

 

2016-12-08 

 

Plats och tid: Räddningsstation Centrum, Albrektsvägen 150 i Norrköping 

  

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Mira Wedenberg (M), tjänstgörande ersättare 

Bengt Wastesson (KD), tjänstgörande ersättare 

Kerstin Nordenberg (M), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare: Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

 

  

Övriga: Håkan Dahm, förbundsdirektör  

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Per Nisser, chef förebyggande, § 94- § 97 

  

Personalföreträdare: Deltar under § 94 - § 103 

Mattias Lagerman, brandman 

  

Anmält förhinder: Håkan Liljeblad (S) 

Kenneth Johansson (S) 

Yvonne de Martin (C) 

Lars-Olof Johansson (C) 

Elisabet Edlund (S) 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

  

Utses att justera: Mira Wedenberg 

  

Sekreterare:  

…………………………………….          Paragrafer 94--105 

Pirjo Jonsson 

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

Mira Wedenberg 

  

 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 8/2016 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2016-12-08 Justeringsdatum: 2016-12-16 

Anslags uppsättande; 2016-12-19 Anslags nedtagande; 2017-01-12 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Sekreterare, Pirjo Jonsson 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 94. Mötet öppnas. 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

§ 95. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Mira Wedenberg till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2016-12-16 

kl. 10.00. 

 

 

 

§ 96. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

tillägg under § 103. Övriga frågor, enligt följande: 

 

 Per Nisser informerar om ärendet för automatlarm i köp-

centrum före § 97, eftersom han lämnar sammanträdet sedan, 

se information i detta protokoll under § 103. Övriga frågor: 

 

 § 103:1   Uppföljning av automatlarm i köpcentrum 

 § 103:2  Rutger Starwing vill lägga till en punkt om ett     

 personalärende och få klargörande information.  

 § 103:3  Fotografering av direktionen på nästa sammanträde 

 2017-01-26.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 97. Budget och Investeringsplan 2017 – beslut 

 Dnr: RÖG 2016/4386 041 

   

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna Budget och Investeringsplan 2017 för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. 

   

   

 Beskrivning av ärendet: 

 Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom presenterar förslag till 

Budget 2017 samt Investeringsplan 2017 med preliminär plan 

för 2018-2020 för kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland. 

 

 Budgetförslaget har varit uppe för MBL och protokollet är 

färdigställt men ännu inte undertecknat till dagens 

sammanträde. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 98 Internkontrollplan 2017 – beslut 

 Dnr: RÖG 2016/4387 008 

 

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna Internkontrollplan 2017 för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom informerar om 

Internkontrollplan 2017 för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 Christer Frey, internkontrollant informerar om att 

internkontrollanterna kommer att genomföra granskningar 

utifrån vissa bitar ur planen under kommande året.  

 

 Internkontroll är viktigt för att säkerställa att vi når de mål och 

efterlever de lagar, riktlinjer och rutiner som finns. 

 

 Nyhet som har tillkommit sen tidigare plan är bland annat 

hembesök. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 99. Prislista och Taxor 2017 – beslut 

 Dnr: RÖG 2016/4388 049 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna Prislista samt Avgifter för tillstånd och 

tillsynsverksamhet 2017 för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar prislista och taxor 

för 2017, det är självkostnadsbaserad lista. Inga radikala 

förändringar sen årets lista.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 100.  Direktionens övergripande inriktningsmål 2016-2019 – beslut 

 Dnr: RÖG 2016/4299 170 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Godkänna förbundsdirektionens övergripande inriktningsmål 

2016-2019 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ordförande föredragande i ärendet.  

 

 Direktionen har tagit fram förslag till beslut om övergripande 

inriktningsmål 2016-2019 för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 Synpunkter framkommer om att målen kan stå med fet text så 

att man lätt kan se vilka mål. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 101.  Delegater – information 

 Dnr: RÖG 2016/0707 170 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att listan med 

delegater har reviderats på grund av att vissa har slutat och 

några har tillkommit. 

 

 Den reviderade listan av delegater i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland gäller från och med  

 2016-11-01.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 102. Stående punkt om verksamheten RTÖG 

 

 Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Håkan Dahm, förbundsdirektör visar bildspel om vad som hänt 

under 2016 och vad som händer i verksamheten – aktiviteter. 

 

 Hembesöken har fallit bra ut.  

 

 Information om vad som kommer att hända under 2017. 

 

 1 januari kommer den nya diskrimineringslagen som innebär 

krav på aktiva åtgärder mot diskriminering av arbetslivet. 

 

 Nytt centralt avtal är nu tecknat mellan Brandmännens 

Riksförbund (BRF) och SKL/Pacta. RIB 16 gäller under perioden  

 2016-10-01--2017-04-30 och nytt avtal RIB 17 gäller från 

 2017-05-01, med en annan ersättningsmodell. Pacta och SKL 

kommer att informera om dessa avtal till Brandmännens 

Riksförbund (BRF). 

 

 Synpunkter framkommer på dagens möte om att RiB-personal 

bör få information om nya avtalen och att direktionen också vill 

ha information om det nya avtalet så snart som möjligt. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 103 Övriga frågor: 

 

 

 § 103:1 Uppföljning av ärendet för automatlarm i köpcentrum 

 

 Per Nisser informerar om att det nu är bestämt att 

automatlarm ska kopplas in i Berga köpcentrum i Linköpings 

kommun. Detta har tidigare varit för diskussion på 

direktionssammanträdet och därmed uppföljning idag. 

 Väntar på bekräftelse från SOS-Alarm. 

 

 

 

 

 

 

 § 103:2  Rutgers fråga om tidigare personalärende 

  Direktionen kommer att diskutera ärendet efter 

 dagens sammanträde i eftermöte och då utan 

 tjänstemännens närvaro. 

 

 

 

 

 

 

 § 103:3  Fotografering 

  Nästa direktionssammanträde 2017-01-26 kommer 

 direktionen att fotograferas inför årsredovisningen 

 2016. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 104. Delegations- och anmälningsärenden 

 Verkställda delegationer. 

 Dnr: RÖG F 2016/00952 

 

 

 Direktionen beslutar: 
 Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden  

 2016-11-01—2016-12-06 enligt förslag. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 
 Verkställda delegationer för perioden 2016-11-01— 

2016-12-06 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. 

 

 Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om de beslut som 

redovisas. 

 

  

 

  

 

   



  Sidan 

12 av 12 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 105. Mötet avslutas 

 Ordförande tackar alla för dagens sammanträde och avslutar 

mötet. 
 


