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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 3/2018 

 

2018-04-05 

 

Plats och tid: Räddningsstation Valdemarsvik kl. 13:00-14:45 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Håkan Liljeblad (S), vice ordförande 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Anna Nilsson (M) tjänstgörande ersättare 

Bengt Wastesson (KD) tjänstgörande ersättare 

Thomas Lidberg (S) 

 

  

Ersättare: Yvonne de Martin (C) 

Tommy Vaske (MP) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

 

 

 

 

Övriga: 

 

Lars-Olof Johansson (C) 

Kerstin Nordenberg (M) 

Bo Hasselblad (M) 

Kenneth Johansson (S) 

Bertil Eklund (NB) 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef stationsorganisationen 

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

Personalföreträdare deltar under  

§ 25-§ 31. 

Ord. Mats Fredriksson, yttre befäl 

John Johansson, brandman 

 

 

 

Utses att justera: Håkan Liljeblad 

 

 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 25-31 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande:  

……………………………………. 

Mari Hultgren 

Justerande:  
……………………………………. 

 Håkan Liljeblad 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 3/2018 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2018-04-05 Justeringsdatum: 2018-04-13 

Anslags uppsättande; 2018-04-16 Anslags nedtagande; 2018-05-11 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 
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§ 25. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

§ 26. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Håkan Liljeblad till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2018-04-13.  

 

 

 

 

 

§ 27. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde med 

tillägg under Övriga frågor: Budget samt anmälan till Brand 

2018. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 28. Dokumenthanteringsplan – beslut 

 Dnr RÖG 2018/0173 004 

 

 Direktionen beslutar: 

  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 
anta ändrad skrivelse avseende avtalshantering i 
dokumenthanteringsplanen. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland antog 2017-
12-07 en reviderad dokumenthanteringsplan för RTÖG vilket 
främst innebar ett förtydligande av hanteringen av diarieförda 
ärenden. I kontakt med Norrköpings Stadsarkiv har ytterligare 
ett förtydligande gjorts avseende avtalshanteringen vid 
rubrikerna: 

Avtal/överenskommelser/kontrakt 
original 
*) Lokalaavtal/Ramavtal/Samverkans-avtal original 

Kopia på alla sorters avtal 
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§ 29. Program för aktiv nolltolerans – beslut 

 Dnr RÖG 2018/0176 003 
 

 Direktionen beslutar: 

 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att 
anta förslaget till program för aktiv nolltolerans mot 
kränkningar, trakasserier och mobbning. 

 

 Beskrivning av ärendet: 
 

Den 4 december 2017 beslutade direktionen att inrätta ett 

program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier 

och mobbning. Förbundsdirektören fick i uppdrag att ta fram 

ett program som aktivt förebygger och motarbetar alla former 

av sådana beteenden. Direktionen ska besluta om detta 

program.  

 

Ulf Lago informerar om programmet som utarbetats i samråd 

med medarbetare och fackliga företrädare. Programmet 

innehåller bland annat kompetenshöjande utbildningsinsatser 

för medarbetare, att kontinuerligt arbeta med frågor som 

kränkande särbehandling och mobbning. Styrdokument och 

arbetsmiljödelegationen ska göras om för att skapa större 

tydlighet i chefers och medarbetares ansvar.  
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 § 30.  Information om verksamheten 

Revisionsberättelse 2017. 

Jan-Anders Gredeskog informerar om den, av 

revisorerna granskade, revisionsberättelsen för 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland 2017. Revisorernas bedömning är att 

verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

 

Räddningstjänsten Västra Sörmland. 

Ulf Lago informerar om eventuellt samarbete med 

Räddningstjänsten Västra Sörmland där Katrineholm 

och Vingåker ingår. Ett samarbete skulle kunna vara 

igång i början av 2019 och skulle då se ut som det 

samarbete som idag finns mellan Räddningstjänsten 

Östra Götaland och Motala/Vadstena. Information 

kommer att ges löpande. 

 

Rekryteringsstrategi RIB. 

Ulf Lago presenterar en rekryteringsstrategi för att få 

fler att bli deltidsbrandmän (RIB, Räddningstjänst i 

beredskap) då det finns ett pågående och delvis 

ökande behov. Det vore av vikt att skapa samsyn 

mellan RTÖG och medlemskommunerna i det arbetet 

samt att det finns system och metoder för att 
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stimulera RIB-anställning vid sidan av sin huvudtjänst. 

Huvudansvaret för rekryteringar ligger på RTÖG och i 

och med det är det viktigt att genomföra regelbundna 

dialoger i medlemskommunerna om 

rekryteringsarbetet. 

Personalföreträdare framför att det är viktigt att hitta 

personer som har det som krävs för att vara RIB-

anställd. Vidare vore det bra om det hos kommunerna 

kunde finnas någon form av kombinationstjänst. 

 

Stärkt säkerhet i en osäker framtid. 

Ulf Lago talar om stärkt säkerhet i en osäker framtid 

utifrån MSB:s framtidsvision 2030 i allmänhet och för 

RTÖG i synnerhet.  Förbundet har funnits i snart 10 år 

och under den tiden har riskbilden i samhället ökat. 

De utmaningar samhället ställs inför är: 

 Klimat- och miljöförändringar 

 Urbanisering 

 Kommunikation med samhället 

 Teknik 

 Rekrytering 

 Återupprätta civilt försvar 

 Ostlänken  

RTÖG:s del i ökad säkerhet är bland annat att alla 

medborgare ska ges likvärdiga möjligheter att ha sin 

säkerhet i egna händer. För att uppnå det krävs 
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utbildnings- och informationsinsatser för att ge 

individen verktyg att klara detta. De riktade 

informationsinsatser som RTÖG genomför med bland 

annat dörrknackning i bostadsområden är ett exempel 

på sådana insatser. Andra exempel är externa 

utbildningar som genomförs i medlemskommunerna 

samt skolutbildningar. 
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 § 31. Övriga frågor 

§ 31:1. Thomas Lidberg ställa frågan om RIB-stationen i 

Åtvidaberg har särskilda besparingskrav eller om 

budgeten förändrats. Svaret blir att så inte är fallet. 

§ 31:2 Anmälan till Brandkonferensen 2018. 

 Direktionen beslutar att Mari Hultgren, Anna Nilsson 

samt Rutger Starwing ska delta i konferensen som 

hålls i Göteborg den 22-24 maj 2018. 
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 § 32. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarärenden 

 

Inga verkställda delegationer anmäls. 
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 Mötet avslutas 

  

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 


