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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 2/2017 

 

2017-02-17 

 

Plats och tid: Räddningsstation Centrum i Norrköping 

  

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Kenneth Johansson (S) 

Rutger Starwing (M) 

Elisabet Edlund (S) 

 

Ersättare: Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Lars-Olof Johansson (C) 

Mira Wedenberg (M), 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

 

 

 

Yvonne de Martin (C) 

Bengt Wastesson (KD) 

 

Ulf Lago, stf räddningschef/bitr förbundsdirektör 

Mikel Skoog, chef stationsorganisationen 

Ingela Wik Carlsson, personalchef 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Pia Anderson, administratör 

 

  

Utses att justera: Kenneth Johansson 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 13-19 

Pirjo Jonsson 

  

  

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

 

Justerande: 

 

 
……………………………………. 

 Kenneth Johansson 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 2/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-02-17 Justeringsdatum: 2017-02-21 

Anslags uppsättande; 2017-02-22 Anslags nedtagande; 2017-03-17 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pirjo Jonsson, administratör 
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§ 13. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 14. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Kenneth Johansson till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum i Norrköping 

2017-02-21 klockan 16.00.  

 

 

 

 

 

§ 15. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

ändringen av § 16 till Kollektivavtal och läget för RiB-personal 

istället för bara information. 
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§ 16. Kollektivavtal och läget för RiB-personal 

 

 Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ordförande Mari Hultgren berättar historik om kollektivavtalen 

och dess grundidé. Att inte anta kollektivavtalet skulle innebära 

att man måste gå ur Pacta, menar ordföranden. Det är ingen 

lösning som direktionen ställer sig bakom. 

 

 Ingela Wik Carlsson, personalchef informerar övergripande om 

den svenska modellen som innebär att arbetsgivare och 

arbetstagare ingår avtal som slöts 1938 mellan LO och SAF i 

Saltsjöbaden. Kollektivavtalet RiB 2017 som är ett löne- och 

villkorsavtal presenteras med bildspel där ersättningar jämförs 

mellan RiB avtalen 2015 och 2017. Kollektivavtalet är 

undertecknat av både arbetsgivar- och arbetstagar-

organisationerna. Pacta företräder kommunalförbunden och 

SKL kommunerna. 

 

 Förändringarna i avtal 2017 innebär bland annat att 

beredskapsersättningen och timersättningen som höjts och 

ob-tillägget är borttaget. Under sommarens åtta veckor har 

ersättningen per vecka höjts för samtliga RiB-anställda med  

 35 % per vecka. I dagsläget råder missnöje bland många 

deltidsanställda brandmän över hela landet om kollektivavtal 

2017, vilket lett till massuppsägningar på vissa orter.  

 

 SKL och Pacta har lämnat in stämning i arbetsdomstolen (AD) 

mot BRF för brott mot fredsplikt.  
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§ 16. 

forts Ingela informerar också om att regeringen har tillsatt en 

utredning om deltidsbrandmännens situation på grund av det 

rådande missnöjet i landet om avtalet RiB 2017. 

 

 Önskemål finns från direktionen om att man ska göra 

beräkningar för att se om det finns de som förlorar märkbart 

på det nya avtalet och om man behöver titta på eventuella 

lokala lösningar.  

 

 Innan domen är klar i AD kan man inte skriva någon form av 

lokala avtal, menar personalchef Ingela Wik Carlsson. Man är 

villig från ledningen att göra beräkningar och diskutera för att 

se över vilka lokala önskemål som eventuellt skulle kunna följas 

upp utanför det centrala avtalet. Dialogen pågår fortlöpande. 
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§ 17.      Entledigande av förbundsdirektör - beslut 

  

 

   Direktionen beslutar: 

1. Arbetsfria Håkan Dahm från sina arbetsuppgifter som 

förbundsdirektör/räddningschef för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

2. Lämna över anställningsförfarandet avseende Håkan Dahm till 

Norrköpings kommuns HR-avdelning. 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Håkan Dahm har meddelat 2017-02-13 att han säger upp sitt 

 uppdrag som förbundsdirektör/räddningschef och ställer sin plats 

 till förfogande. 

 

 Detta innebär att Håkan Dahm entledigas från sina uppdrag som 

 förbundsdirektör/räddningschef, men har sin anställning

 kvar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

 Götaland. Ärendet lämnas över till HR-avdelningen i Norrköpings 

 kommun.  

 

 Direktionen kommer att få mer information framöver gällande  

 Håkan Dahm. 
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§ 18. Tillförordnande förbundsdirektör - beslut 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Ulf Lago som tillfälligt förordnande 

 förbundsdirektör/räddningschef för kommunalförbundet 

 Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Presidiet föreslår att tillsätta Ulf Lago, stf räddningschef/bitr 

 förbundsdirektör till tillfälligt förordnande förbundsdirektör tillika 

 räddningschef i avvaktan rekrytering av en ny   

 förbundsdirektör/räddningschef. 

 

 Direktionen ger presidiet i uppdrag att fortsätta med rekrytering av 

 ny förbundsdirektör. 
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§ 19. Mötet avslutas 

  

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


