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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 
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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 2/2018 

 

2018-03-08 

  

Plats: Räddningsstation Kallerstad  

  

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) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

Bo Hasselblad (M) 

  

Anmält förhinder: 

 

Övriga:  

 

Bengt Wastesson (KD) 

 

Ulf Lago, tf förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 

Per Nisser, chef förebyggande avdelning 

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Ingela Wik Carlsson, personalchef 

 

Personalföreträdare deltar under §  11 - § 18: 

John Johanssson, brandman 

Mattias Lagerman, brandman 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Utses att justera: Rutger Starwing 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 11-24 

Mikael Skoog 

  

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Rutger Starwing 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 2/2018 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2018-03-08 Justeringsdatum: 2018-03-16 

Anslags uppsättande; 2018-03-19 Anslags nedtagande; 2018-04-12 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pirjo Jonsson, administratör 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 11. Mötet öppnas. 

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

 

§ 12. 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 2018-03-16.  

 

 

 

 

 

 

§ 13. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 14. Tillsättning av förbundsdirektör – beslut 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Tillsätta Ulf Lago som förbundsdirektör tillika räddningschef för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland från 

och med 2018-03-09. Justering av § 14 sker omgående. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Rekryteringsprocessen för tillsättning av ny förbundsdirektör är 

nu klar. En helt enig direktion beslutar att anställa Ulf Lago till 

ny förbundsdirektör. 

 

 Totalt har 17 personer varit intresserade av tjänsten som 

förbundsdirektör. Ulf Lago har i rekryteringsprocessen mätt sig 

med de andra starka kandidaterna och anses vara bäst lämpad 

för att leda förbundet in i framtiden.  

 

 Ulf har sedan drygt ett år varit tillförordnad förbundsdirektör 

efter att Håkan Dahm lämnade sitt förordnande som 

förbundsdirektör för kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 15. Årsredovisning 2017 – beslut 

  Dnr: RÖG 2018/0122 042 

 

  Direktionen beslutar: 

 Godkänna årsredovisning 2017 för kommunal-  

  förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland  

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Ulf Lago presenterar årsredovisning 2017 för  

  kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra  

  Götaland på dagens sammanträde.  

 

  Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, 

  lag om kommunal redovisning och i enlighet med  

  rekommendationer från Rådet för kommunal  

  redovisning. Förbundet innefattar fem medlems-  

  kommuner med sammanlagt ungefär 450  

  medarbetare. Externa utbildningsinsatserna ökar och 

  med detta får vi en tryggare och säkrare befolkning.  

 

  Jan-Anders Gredeskog presenterar den  

  ekonomiska  sammanställningen för 2017. Revisorerna 

  har granskat och lämnat ett utkast på sin rapport.  

  Vi har gjort ett bra arbete med endast mindre  

  synpunkter enligt utkastet. Årsredovisningen antas 

  på dagens sammanträde med uppmaning till  

  ledamöterna att ta med och prata om  

  förbundets resultat i sina respektive kommuner. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 16. Föreläggande med vite – beslut 

  Dnr: RÖG 2018/0087 171 

 

  Direktionen beslutar: 

  Fastställa ett nyttjandeförbud förenat med vite riktat 

  mot nyttjanderättshavaren. Om förbudet överträds 

  leder det till utdömande av ett löpande vite enligt  

  lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

   

  Beskrivning av ärendet: 

  Per Nisser, chef förebyggande är föredragande i  

  ärendet. 

 

  Ett objekt i Linköpings kommun har trots tidigare  

  nyttjandeförbud och förelagda brister inte åtgärdat 

  dessa.  

 

  Direktionen föreslås fastställa ett nyttjandeförbud som 

  om det överträds renderar i ett löpande vite riktat mot

  nyttjanderättshavaren. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 17. Uppföljning av Verksamhetsplanen 2017 – information 

  Dnr: RÖG 2018/0124 012 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll 

     

  Beskrivning av ärendet: 

  Ulf Lago redovisar uppföljning av Verksamhetsplan 

  2017 på dagens sammanträde.   

 

  Målen i verksamhetsplanen bygger på målen i  

  handlingsprogrammet för skydd mot olyckor,  

  ändamålet i förbundsordningen och målen i  

  överenskommelsen mellan oss och   

  medlemskommunerna. En tydlig prioritering under 

  2017 var äldre människor och människor som är utan 

  utbildning och sysselsättning. 

   

  Den sammantagna bedömningen är att 12 av våra 15 

  mål i verksamhetsplanen nåddes, medan för 3 av dem 

  är målet delvis nådd. Ulf förklarar vad skälen är till  

  detta samt att vissa åtgärder kommer att ske  

  innan den är klar. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 18. Rapport Internkontroll – information 

  Dnr: 2018/0102 101 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Sammanställd redovisning av genomförd  

  internkontroll under 2017 presenteras på dagens  

  sammanträde.  

 

  Christer Frey som är utsedd internkontrollant  

  menar att kontrollen visar på att i det  stora hela är det 

  riktigt bra. Några brister finns när det gäller  

  lönehanteringen, men beror delvis på att olika  

  system inte kommunicerar med varandra. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 19. Åtgärdsplan efter Previas rapport – information 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Ulf Lago redovisar en övergripande plan för hur  

  arbetet ska gå vidare enligt en tidsatt plan. 

 

 ./. Se bilaga 1.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 20. Årsuppföljning 2017 MSB – information 

  Dnr: RÖG 2018/0123 170 

   

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Ulf Lago förtydligar att det inte för närvarande finns 

  något att jämföra våra siffror emot innan samman-

  ställning finns. 

   

  Redovisning av enkäten som ingår i Årsuppföljning 

  2017 som Myndigheten för samhällsskydd och  

  beredskap (MSB) och Länsstyrelserna genomför  

  årligen. Årets uppföljning av LSO innehåller frågor  

  inom följande områden: 

- Intern styrning och kontroll 

- Egenkontroll 

- Resurser och utbildning 

- Tillsyn – Brandskydd enligt LSO 2 kap 2 § 

- Tillsyn – Farlig verksamhet LSO 2 kap 4 § 

- Brand- och olycksförebyggande arbete 

- Räddningstjänst 

- Rengöring och brandskyddskontroll 

 

  MSB kommer att presentera en översyn över  

  landets olika siffror.  
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 21. Information om verksamheten  

 

  Direktionen beslutar: 

  Lägga informationen till dagens protokoll 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Ulf Lago informerar om kommande Brandkonferens i 

  Göteborg den 22-24 maj. Syftet är att stimulera  

  utveckling inom branschen och temat för 2018 är ”Hur 

  klarar vi framtidens kompetensförsörjning inom  

  räddningstjänsten”?  

  Programmet har skickats ut tillsammans med dagens 

  handlingar till direktionen. Direktionen  

  rekommenderas att gå på detta evenemang. 

 

  Direktionen har tre platser att fördela ut.  

  Initialt anmäler Mari Hultgren, Anna Nilsson och  

  Yvonne de Martin sitt intresse. Innan sista  

  anmälningsdag den 20 april ska det vara klars vilka tre 

  som ska åka. 

  

  Ulf Lago informerar om ett kommande möte  

  med kommundirektörerna i Linköping och Norrköping 

  den 14 mars. Räddningstjänsten Östra Götaland  

  kommer där att lämna och prata om ett kostnads- 

  effektivare förslag på kommande investeringsbehov 

  gällande verksamhetsbyggnader kopplat till utbildning 

  och logistik.   

  Återrapportering kommer att ske till direktionen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 § 22. Övriga frågor: 

   

  Har förbundet någon däckpolicy? 

 

  Mikael Skoog svarar att förbundet inte har någon  

  särskild policy för detta utan följer lagen som alla  

  andra. Frågan har tagits upp i skyddskommittén som 

  arbetat fram en plan för hur vi hanterar frågan och 

  ansvaret ligger därmed under vår tekniska chef.  

 

 

  Överskridit beslut för FIP-fordon till Vikingstad 

  Ulf Lago, Jan-Anders Gredeskog och Mikael Skoog 

  informerar om att investeringsmedel kopplat till ett 

  FIP (första insatsperson)-fordon till Vikingstad har   

  överskridits det beslut som tidigare tagits. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 23. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2018/00135 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för  

  perioden 2018-01-22—2018-03-02 enligt förslag. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

  Verkställda delegationer för perioden 2018-01-22—

  2018-03-02 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 

 

 

§ 24. Mötet avslutas 

 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 



Plan för genomförande och uppföljning

Åtgärdsplan
beslut

Beslut ny 
organisation

Organisation
träder ikraft

Utbildning i 
arbetsrätt

Utbildning mot
kränkningar mm

Föreläsning
Morgan Alling

Undertecknande av ”handlingsplan” vid
medarbetarsamtal 2019

2019Juni 2018mars 2018 okt/nov 2018 2020

Ny arbetsmiljö-
delegation för chefer

Utbildning 
chefer

Utbildning 
chefer

Noll-
mätning

Ny mätning

ÅTGÄRDER 
NOLLTOLERANS

ÅTGÄRDER 
ARBETSRÄTT

ÅTGÄDER
ORGANISATION

Processdagar
för chefer


