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Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 7/2018 

 

2018-12-06 

 

Plats och tid: Räddningsstation Centrum, kl. 13:00 

  

 

Beslutande: Mari Hultgren (S), ordförande 

Yvonne de Martin (C) tjänstgörande ersättare 

Christer Frey (M) 

Rutger Starwing (M) 

Bertil Eklund (NB) 

Kenneth Johansson (S) 

Thomas Lidberg (S) 

 

 

  

Ersättare: Kerstin Nordenberg (M)) 

Tommy Vaske (MP) 

Anna Nilsson (M) 

Bengt Wastesson (KD) 

Bo Hasselblad (M) 

 

 

  

Anmält förhinder 

 

 

Övriga: 

 

 

 

Håkan Liljeblad (S)  

Lars-Olof Johansson (C) 

 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, chef Stationsorganisationen 

Per Nisser, chef Förebyggandeorganisationen 
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 Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom 

Lena Nilsson Augirre, chefsekonom 

Ingela Wik-Carlsson personalchef 

Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg 

 

Personalföreträdare deltar under 

Ord. Mats Fredriksson, yttre befäl 

John Johansson, brandman 

  

§ 77-§ 85 

 

Utses att justera: Yvonne de Martin 

 

 

Sekreterare: 

…………………………………………………………    Paragrafer 77- 85 

Pia Anderson 

  

  

 

Ordförande: 

 

 

 

 

……………………………………. 

Mari Hultgren 

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

 Yvonne de Martin 

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 7/2018 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2018-12-06 Justeringsdatum: 2018-12-13 

Anslags uppsättande; 2018-12-14 Anslags nedtagande; 2019-01-07 
 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, 

station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare 

 



  Sidan 

3 av 14 

 

Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 77. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

§ 78. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Yvonne de Martin till justerare för dagens sammanträde. 

Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2018-12-13. 

 

 

 

§ 79. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde. 
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§ 80. Verksamhetsplan 2019 - beslut 

RÖG 2018/0606 012 

   

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna föreslagen Verksamhetsplan  

2019. 

   

Beskrivning av ärendet: 

Varje år antar direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Götaland en verksamhetsplan. Målen i 

verksamhetsplanen bygger på målen i 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, 

ändamålet i förbundsordningen och målen i 

överenskommelsen mellan oss och 

medlemskommunerna. Planen anger de särskilda 

satsningar som behöver ske under 2019 för att vi ska 

nå dessa mål.  

Förbundsordförande Ulf Lago informerar om 

verksamhetsplanen för 2019 som i stort 

överensstämmer med den från 2018. En fortsatt 

prioritering under 2019 är det olycksförebyggande 

arbetet mot bostadsbränder, arbetsmiljöåtgärder efter 

Previas arbete samt vårt eget säkerhetsarbete med ett 

stärkt säkerhetsskydd och krisberedskap. 
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§ 81. Budget 2019 med plan 2020-2022 - beslut 

RÖG 2018/0607 041   

 

Direktionen beslutar: 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 
beslutar att godkänna föreslagen budget för 2019 
med plan för 2020-2022. 

 

Beskrivning av ärendet: 

I enlighet med den överenskommelse som utformats 

av medlemskommunerna och som har koppling till 

förbundsordningen ska Räddningstjänsten Östra 

Götaland årligen upprätta en beskrivning av planerad 

verksamhet och ekonomin för kommande budgetår 

samt en plan för verksamheten och ekonomin under 

den kommande treårsperioden. Beskrivningen har 

sammanställts i bifogat budgetdokument. 

Chefsekonom Jan-Anders Gredeskog informerar om 

budgeten och berättar att medlemsbidragen för 2019 

är uppräknade med 1,8 % efter ett rationaliseringskrav 

på 0,5 %. Rtög:s egna kapital uppgår till 5,2 % av 

omsättningen vilket är bra men med en växande 

ekonomi behöver det egna kapitalet öka successivt. 

Han berättare vidare om att MSB har ersatt de utgifter 

som uppkom i samband med sommarens 

skogsbränder.  

 

Ulf Lago fortsätter med att informera om de 

utmaningar som förbundet står inför, bland annat den 

förändrade riskbilden i samhället, svårigheter att 
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rekrytera brandmän och i förlängningen också behålla 

den kompetensen. Man tittar på kommande 

fastighetsbehov samt att arbetet som påbörjades efter 

Previas rapport ska slutföras och befästas. 
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§ 82. Internkontrollplan 2019 – beslut 

RÖG 2018/0605 101 

 Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till Internkontrollplan 

för 2019. 

 

Beskrivning av ärendet: 
Internkontroll är viktig för att säkerställa att vi når de 
mål och efterlever de lagar och rutiner som finns. Vårt 
uppdrag tar sin utgångspunkt i förbundsordningen 
och tillhörande styrdokument. Internkontrollen sker 
genom urval och kontroller som analyseras och 
utvärderas. Interkontrollen ska utföras regelbundet 
dock minst tre gånger per år, då den också ska 
dokumenteras och rapporteras till direktionen. 

Jan-Anders Gredeskog informerar om den 
internkontroll som gjorts och om några justeringar 
som visat sig vara nödvändiga;  

 Skolutbildning, inbjudan bör gå ut tidigare, 
senast två månader innan planerad utbildning. 
Det har varit något färre klasser på årets 
utbildningstillfällen. 

 Hembesök, riktade kommunikationsinsatser, 
fortgår nu löpande och behöver inte längre stå 
med som en punkt. 

 Friskvård, även den punkten tas bort då det får 
anses vara den enskildes ansvar samt att 
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utryckande personal har friskvård som del i sitt 
dagliga arbete. 

 Det förebyggande arbetet mot ohälsa med 
slumpvisa kontroller av alkoholhalt i 
utandningsluft tas bort då det från 2019 
kommer att göras ett alkoblåstest i samband 
med instämpling på arbetsplatsen. 

 Arbetsplatsträffar kan för vissa grupper vara 
svåra att genomföra en gång i månaden därför 
ändras detta till att genomföras varannan 
månad. 
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§ 83. Avgifter och Prislista – beslut 

RÖG 2018/0610 043  

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att godkänna förslaget till avgifter och 

prislistor för 2019. 

 

 

Beskrivning av ärendet: 

Jan-Anders Gredeskog informerar. Avgifter för tillsyn 

och tillståndsverksamhet för 2019 utgår från samma 

grundprincip som tidigare och har endast förändrats 

med indexuppräkningar enligt tidigare vedertagna 

principer. Samma avgifter gäller för samtliga 

medlemskommuner. 

 

Prislistan för tillhandahållande av tjänster, material och 

fordon för 2019 utgår, bortsett från det undantag som 

följer av nästa stycke nedan, också från samma 

grundprincip som tidigare och har endast förändrats 

med indexuppräkningar enligt tidigare vedertagna 

principer. Samma prislista gäller för samtliga 

medlemskommuner. 

 

Priserna för automatlarm har dock förändrats i 

enlighet med beslut fattat av direktionen vid möte 

2018-05-31. 
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§ 84. Information om verksamheten – information 

   

    

  Direktionen beslutar: 

 Lägga informationen till dagens protokoll. 

 

  

Beskrivning av ärendet: 

Ulf Lago informerar om att arbetsmiljöverket tagit 

beslut om att Skyddsmask 90 inte får användas i andra 

miljöer än inom försvarsmakten och polisen. 

Det innebär att det numera inte är tillåtet för 

kommunal räddningstjänst, sjukvården samt övrig 

kommunal och landstingskommunal verksamhet att 

använda Skyddsmask 90.  

SKL har haft en dialog med MSB omkring 

möjligheterna att gå vidare med en omprövning av 

beslutet, men MSB har nu kommit fram till att det inte 

är en framkomlig väg. MSB meddelar att det nya 

förbudet enbart avser fredstida förhållanden och att 

Skyddsmask 90 fortfarande är giltig för användning 

under höjd beredskap och i krig.  

 

Konsekvens 

För oss innebär detta att de skyddsmasker som vi har 

inte längre är godkända och att vi därför måste köpa 

in nya. Vår tanke var att under nästa år göra detta 

inköp. Nu har det dock visat sig att SKL har ramavtal 

som går att använda. Mot bakgrund av att vi går mot 

ett överskott på ca 1,5 mnkr i år till följd av de 

ersättningarna för deltagande i släckningsarbete av 
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skogsbränderna, avser vi att försöka göra detta inköp 

redan i år. 

Eftersom detta kommer belasta driftsbudgeten med 

500-700 tkr, kommer det tidigare  prognostiserade 

resultatet för 2018 på 1,5 mnkr inte bli verklighet. Av 

denna anledning är det av vikt att direktionen 

informeras. 

Inköpet faller inom ramen för den delegation som 

förbundsdirektören har från direktionen. 

 

Ulf fortsätter med att informera om samarbetsavtalet 

som tecknats med Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

VSR. Avtalet innebär en gemensam larm- och 

ledningsorganisation som RTÖG redan idag har med 

Motala/Vadstena Räddningstjänst. 
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§ 85. Övriga frågor. 

Angående budget för 2019 lyfter ledamot en fråga om 

det går att öka intäkterna, finns det något som Rtög 

utför men inte tar betalt för? Svaret blir att det i 

nuläget är ganska heltäckande men att det alltid finns 

ett tänk kring detta. 
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§ 86. Delegations- och anmälningsärenden 

 Arbetsgivarfrågor  

Verkställda delegationer.  

 

 

  Direktionen beslutar: 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 

Beskrivning av ärendet 

Verkställda delegationer 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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§ 87. Mötet avslutas 

 

Ordförande riktar ett varmt tack till direktionen för de gångna årens goda 

samarbete och avslutar dagens möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


