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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 9/2017 

 

2017-12-04 

 

Plats och tid: Räddningsstation Lambohov kl. 9:00-12:00 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

  

Ersättare: Lars-Olof Johansson (C) 

Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Bengt Wastesson (KD) 

Mira Wedenberg (M) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

Anna Nilsson (M) 

Kerstin Nordenberg (M) 

 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 

Per Nisser, chef förebyggandeorganisationen 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

  

Utses att justera: Bertil Eklund 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 90-94 

Ulf Lago 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Bertil Eklund 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 9/2017 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2017-12-04 Justeringsdatum: 2017-12-07 

Anslags uppsättande; 2017-12-11 Anslags nedtagande; 2018-01-04 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Ulf Lago 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 90. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 91. 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 2017-12-07.  

 

 

 

§ 92. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

§ 93. Previas rapport– beslut 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 

ge förbundsdirektören i uppdrag att: 

 

 Vidta åtgärder för styrning och ledning av förbundet i enlighet med 

rapportens intentioner 

 

 Skapa ett system för kompetensutveckling samt rutiner för att 

upprätthålla kompetens om arbetsrätt. Genomföra de 

utbildningsinsatser som krävs och stärka rutiner för utbildning om 

arbetslivets uppdragsfokus, spelregler och olika roller i enlighet med 

rapportens intentioner. Dessa insatser ska prioriteras i arbetsgrupper och 

på arbetsplatser där det finns behov enligt rapporten. 

 

 Inrätta en aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning. 

Ett program ska skapas som aktivt förebygger och motarbetar alla 

former av sådana beteenden. Direktionen ska besluta om detta program. 

 

 Återkomma med en plan för genomförande, uppföljning och 

återrapportering av ovanstående. 

 

 

 

  

Beskrivning av ärendet: 

I februari uppdrog direktionen till Previa att genomföra en 

belysning av den psykosociala arbetsmiljön. Rapporten är nu 

klar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Ordföranden lät ordet vara fritt för en första reflektion över 

rapporten. Direktionen står bakom rapporten i sin helhet och 

att använda den som underlag för beslut om åtgärder. 

 

Ulf Lago avslutade med att informera om hur upplägget för 

hur rapporten och direktionens beslut ska delges 

medlemskommunerna, chefer, fackliga organ och 

medarbetare. Pressträff kommer att hållas med anledning av 

ovan. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 94. Mötet avslutas 

   

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


