
 Datum 

2017-09-28 

Diarienummer 

RÖG 2017/0004 170 

Sidan 

1 av 11 

   

 

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 7/2017 

 

2017-09-28 

 

Plats och tid: Räddningsstation Kvillinge 13:00-15:00 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande  

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande  

Christer Frey (M)  

Yvonne de Martin (C) tjänstgörande ersättare 

Bertil Eklund (NB)  

Kenneth Johansson (S)  

Thomas Lidberg (S)  

 

 

  

Ersättare: Lars-Olof Johansson (C)  

Kerstin Nordenberg (M)  

Tommy Vaske (MP)  

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

Övriga: 

 

 

 

Mira Wedenberg (M)  

Anna Nilsson (M)  

Rutger Starwing (M)  

Bengt Wastesson (KD) 

 

 

Ulf Lago, tf. förbundsdirektör 

Per Nisser, chef förebyggande avdelning 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Personalföreträdare deltar under   

§ 68-75 

Mats Fredriksson, yttre befäl 

 

 

 

  

Utses att justera: Bertil Eklund 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 68-78 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Bertil Eklund 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 7/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-09-28 Justeringsdatum: 2017-10-05 

Anslags uppsättande; 2017-10-10 Anslags nedtagande; 2017-11-02 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 68. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 69. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Bertil Eklund till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2017-10-05.  

 

 

 

 

 

§ 70. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde 

 med tillägg under § 75 Övriga frågor samt tillägg under § 76 

Information om verksamheten. 

  

§ 75:1 Samarbete mellan Räddningstjänst och kommunens 

hemtjänst? 

  

§ 76:2 Information från internatet på Sandvik gård. 

§ 76:3 Rekrytering av förbundsdirektör. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 71. Delårsbokslut tertial 2 – beslut 

 Dnr RÖG 2017/2782 042 

 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 
godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2017 för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redovisar delårsbokslut 
per 2017-08-31.  

Utfall för perioden blev ett positivt resultat på 6,2 mkr, vilket är 
3,2 mkr högre än den periodiserade budgeten. Prognosen för 
helåret pekar mot ett resultat på ca 2 mkr. Målet för god 
ekonomisk hushållning och balanskravet bedöms därmed 
kunna uppnås för helåret 2017. 

Tf. förbundsdirektör Ulf Lago redogör nyckeltalen för 
periodens föräldraledighet, semesteruttag och sjukfrånvaro.  
Under perioden larmades förbundet till 1770 händelser mot 
föregående periods 1650. För fokusområdet brand i bostad var 
antalet utryckningar 45 mot föregående periods 40.  
En stor räddningsinsats genomfördes på industriområdet 
Händelö i juli då en tank med akrylsyra riskerade att explodera 
vilket kunde undvikas tack vare hög kunskap hos 
medarbetarna. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 72. Uppföljning VP 2017 – information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redogör för måluppfyllelsen med 

genomförda hembesök, olycksförebyggande 

kampanjer samt deltagande i offentliga sammanhang. 

Minskande av utanförskap är ett viktigt mål där en 

aktivitet varit fotbollsmatch med ungdomar i Ryd. 

Minskande av miljöpåverkan är ytterligare ett mål och 

där går det lite saktare framåt men ett mål är att 

framtidens tjänstebilar ska vara el- eller hybridbilar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 73. Rapport internkontroll - tertial 2 – information 

  Dnr 2017/2611 008 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till protokollet 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog och Christer Frey, 

internkontrollant i direktionen, redovisar rapporten av 

genomförd internkontroll. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 74. Revidering av delegater – information 

  Dnr 2017/0048 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll. 

   

 

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago redogör för gjorda förändringar vilket främst 

innebär att det är delegatens titel och inte namn som 

står i delegationsordningen.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 75. Övriga frågor 

   

§ 75:1 Ledamot tar upp att det på vissa orter i landet finns en 

samverkan mellan Räddningstjänst och kommunens 

hemtjänst. Finns det intresse för liknande samarbete i 

region Östra Götaland? 

  

 Frågan diskuteras och samtliga är överens om att 

samverkan mellan olika aktörer inom kommunen kan 

innebära fördelar för medborgarna och samhället i 

stort. Dock behövs det mer information om hur det 

fungerar rent praktiskt. Det påpekas att 

Räddningstjänst Väst som har samverkan med 

kommunens hemtjänst har bäst jämställdhet bland 

landets kommunala räddningstjänstförbund. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 76. Information om verksamheten 

§76:1 Efter förfrågan om samverkan från Västra Sörmlands 

Räddningstjänst förs nu diskussioner om en eventuell 

operativ samverkan. Räddningstjänsten har idag en 

operativ samverkan med Räddningstjänsten 

Motala/Vadstena.  

 

§ 76:2 Ledamot som inte hade tillfälle att närvara på 

internatet i augusti efterfrågar information från 

detsamma.  

 Ordförande ger en kort sammanfattning om den 

information som gavs om utåtriktad verksamhet samt 

rekryteringsförfarande. 

 

§ 76:3 Ledamot efterfrågar information om pågående 

rekrytering av förbundsdirektör. 

 

 Ordförande informerar att upphandling av 

rekryteringsföretag nu är påbörjad och att målet är att 

ha ett namn på lämplig kandidat till årsskiftet 

2017/2018. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 77. Delegations- och anmälningsärenden 

  Verkställda delegationer Dnr F 2017/00687 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för  

  perioden 2017-08-15 - 2017-09-22 enligt förslag. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2017-08-15 - 

  2017-09-22 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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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 78. Mötet avslutas 

 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

   

 

  

   
   


