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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 6/2017 

 

2017-08-18 

 

Plats och tid: Sandvik Gård, kl. 10:30-12:00 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Kerstin Nordenberg (M) tjänstgörande ersättare 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

  

Ersättare: Lars-Olof Johansson (C) 

Yvonne de Martin (C) 

Anna Nilsson (M) 

 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

Övriga: 

Bengt Wastesson (KD) 

Tommy Vaske (MP) 

Mira Wedenberg (M) 

Christer Frey (M) 

 

 

Ulf Lago tf. förbundsdirektör 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera: Rutger Starwing 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 60-67 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Rutger Starwing 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 6/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-08-18 Justeringsdatum: 2017-08-21 

Anslags uppsättande; 2017-08-24 Anslags nedtagande; 2017-09-19 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 

 

  



  Sidan 

3 av 9 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 60. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

§ 61. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Rutger Starwing till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2017-08-21.  

 

 

 

§ 62. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

§ 63. Budgetram Previa – beslut 

 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

utöka den tidigare beslutade kostnadsramen för Previas arbete 

med 300 000 kronor. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Den 27 januari 2017 beslutade direktionen att låta genomföra 
en genomlysning av den psykosociala arbetsmiljön. 
Direktionen beslutade en kostnadsram för detta arbete om 
500 000-700 000 kr. 

Det har genomförts 120 intervjuer med medarbetare och 
chefer i Linköping. Urvalet har gjorts utifrån den enkät som 
Previa gjorde i inledningen av arbetet. För att få en allsidig 
analys av förbundet bör intervjuerna omfatta all heltidsanställd 
personal. Detta betyder att den tidigare beslutade 
kostnadsramen behöver utökas. 

 

 

  



  Sidan 

5 av 9 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 64. Övriga frågor 

64:1 Övnings/utbildningsplan för deltidsanställda 

efterfrågas. 

Direktionen tar med frågan till mötet den 28 

september under punkten Information om 

verksamheten. Det är lämpligt att chefen för 

stationsorganisationen, Mikael Skoog informerar 

direktionen. 

64:2 Önskvärt med fortlöpande information om de 

mindre orterna. 

Direktionen ser det som lämpligt att för kommande 

sammanträden lägga till en punkt under Information 

om verksamheten där man löpande lyfter samtliga 

stationer i förbundet.  

För att en övergripande information ska ges beslutas 

att Mikael Skoog, chef för stationsorganisationen, 

Ingela Wiik Carlsson, personalchef samt Per Nisser, 

chef förebyggandeorganisationen, hädanefter ska 

delta i direktionsmötena.  

64:3 Fråga hur går det med rekryteringen av ny 

förbundsdirektör 

Ordförande meddelar att inget rekryteringsföretag 

ännu är valt men att arbetet är igång. Målet är att ha 

ett namn på lämplig kandidat före årsskiftet 2017-

2018. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 65. Information om verksamheten 

Ulf Lago informerar om den allvarliga händelsen på 

Händelö i Norrköping den 12-13 juli. En last med 

akrylsyra på en parkeringsplats på industriområdet på 

Händelö rapporterades vara kraftigt överhettad vilket 

kunde ha lett till explosion med stora skador som 

följd. Insatsen krävde samverkan mellan olika aktörer 

och för räddningstjänsten på plats var det hela tiden 

en avvägning mellan att vara rädd om personal och 

att förebygga en olycka. Tack vare gedigen 

expertkompetens hos enskilda medarbetare lyckades 

man till slut avvärja faran.  

 

Med anledning av förfrågan från Räddningstjänsten i 

Västra Södermanland om ett eventuellt samarbete 

informerar Ulf Lago att en analys ska genomföras om 

vad som eventuellt kan vara möjligt att samarbeta 

kring.  

 

Ulf Lago informerar att lönerevisionen för 2017 nu är 

klar och att nya lönerna utbetalats. Förbundet 

tillämpar individuell lönesättning vilket föregås av 

lönesamtal med medarbetarna.  

 

En långsiktig strategisk plan för fastighetsbeståndet 

har upprättats. Det handlar om allt från underhåll på 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

befintliga stationer samt eventuellt behov av nya 

stationer i framtiden när populationen växer. Närmast 

i tid är den nya räddningsstationen i Skärblacka som 

ska tas i drift vid årsskiftet 2017-2018. I närtid finns 

även planer på ett nytt övningsfält i Linköping. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 66. Delegations- och anmälningsärenden 

  Verkställda delegationer Dnr: F 2017/00585  

 

Direktionen beslutar:  

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för 

perioden 2017-06-12—2017-08-10 enligt förslag. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Verkställda delegationer för perioden 2017-06-12—

2017-08-10 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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§ 67. Mötet avslutas 

  

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


