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Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

 

Växel 010–480 40 00 

E-post info@rtog.se 

www.rtog.se 

  

Organisationsnummer 222000-2758 

Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

Direktionen Sammanträdesprotokoll 4/2020 

 

2020-09-03 

 

Plats och tid: Söderköping 13:00 

  

 

Beslutande: Magnus Cato (S), ordförande 

Linnea Jägestedt (M) vice ordförande 

Lina Alm (M) 

Conny Delerud (S) 

Bengt Wastesson (KD) 

Per Hollertz (M), tjänstgörande ersättare 

Lars-Åke Bergstrand (S) 

 

  

Ersättare: Christian Widlund (C) 

Yvonne de Martin (C) 

Sofia Bjelke (S) 

Kenneth Johansson (S) 

Joakim Magnusson (C) 

 

  

Anmält förhinder: 

 

 

Övriga: 

Christer Frey (M) 

Anders Carlsson (C) 

 

Ulf Lago, förbundsdirektör 

Mikael Skoog, kanslichef 

Per Nisser, verksamhetschef 

Jonas Holmgren, operativ chef 

Lena Nilsson Aguirre, chefsekonom 

Ingela Wik, personalchef 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Carolina Käll, HR-generalist  

 

Personalföreträdare deltar 

under  

42- 53 

 

Ord.: Mats Fredriksson, yttre 

befäl 

John Johansson, brandman 

 

Utses att justera: 

 

 

 

 

 

Lars-Åke Bergstrand 

Sekreterare: …………………………………………………………    Paragrafer 42-55 

Pia Anderson 

  

   

Ordförande: ……………………………………. 

Magnus Cato 

  

 

Justerande: 

 
……………………………………. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG 

 

Justering av protokoll 4/2020 har tillkännagivits genom anslag. 

 

Sammanträdesdatum; 2020-09-03 Justeringsdatum: 2020-09-11 

Anslags uppsättande; 2020-09-14 Anslags nedtagande; 2020-10-08 
 

 

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 

 

Ordförande hälsar ny ledamot, Sofia Bjelke välkommen 

in i direktionen för RTÖG och ledamöter och tjänstemän 

presenterar sig.  

 

§ 42. Mötet öppnas. 

  

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

 

 

§ 43. Val av justerare samt fastställande av tid för 

protokolljustering. 

 

 Direktionen beslutar: 

 Utse Lars-Åke Bergstrand till justerare för dagens 

sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation 

Kallerstad 2020-09-11.  

 

 

 

 

§ 44. Fastställande av föredragningslista. 

 

 Direktionen beslutar: 

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

 

§ 45. Dataskyddsombud – beslut 

 Dnr: RÖG 2020/0389 004 

 

 

 Direktionen beslutar: 

 Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar 

att utse stadsjuristerna vid kommunstyrelsens kansli i 

Norrköpings kommun  till Dataskyddsombud från och med 

den 5 oktober 2020. 

 

 

 Beskrivning av ärendet: 

Vårt nuvarande dataskyddsombud, som är anställd vid 

kommunstyrelsens kansli i Norrköping, slutar sin anställning 

vid Norrköpings kommun den 4 oktober 2020. Vi behöver 

därför utse ett nytt dataskyddsombud.  

Norrköpings kommun har gett oss möjligheten att använda 

deras stadsjurister som dataskyddsombud under tiden 

rekryteringen pågår. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 46. Klimatanpassningsprogram – beslut 

  Dnr: RÖG 2020/0391 402 

   

 Direktionen beslutar:   

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att återremittera ärendet Norrköpings 

kommuns riktlinje för klimatanpassning. 

 

   

Beskrivning av ärendet: 

Norrköpings kommun har arbetat med en riktlinje 

för klimatanpassning. Räddningstjänsten Östra 

Götaland har varit med i detta arbete. Riktlinjen har 

skickats ut på remiss till berörda. 

Ulf Lago presenterar ärendet. Ledamöterna för en 

diskussion om det är rimligt att RTÖG ska ställa sig 

bakom varje medlemskommuns 

klimatanpassningsprogram och vad exakt innebär 

det för RTÖG att ställa sig bakom ett sådant? 

 

Yrkande: 

Lina Alm (M) yrkar på återremiss för att: 

1. Det bör utredas hur Norrköpings kommun 

anser sig ha rätt att ställa genomförandekrav 

på Räddningstjänsten Östra Götaland som är 

en del av ett kommunalförbund med flera 

ägare. Räddningstjänsten Östra Götaland är 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

inte ett kommunalt bolag som kan likställas 

med exempelvis Hyresbostäder eller Nodra. 

 

2. Omformulera yttrandet till Norrköpings 

kommun med följande delar; 

 

a. Direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Götaland anser att arbetet med 

klimatanpassning är viktigt och ser positivt på 

att Räddningstjänsten Östra Götaland har 

varit en del i arbetet med Norrköpings 

kommuns klimatanpassningsplan; 

 

b. Direktionen ser positivt på ett fortsatt gott 

samarbete med Norrköpings kommun i 

frågorna; 

 

 

c. Räddningstjänsten Östra Götaland är ett 

kommunalförbund med fem 

medlemskommuner, dessa fem 

medlemskommuner styr gemensamt, via 

direktionen, den strategiska inriktningen för 

arbetet i Räddningstjänsten Östra Götaland. I 

direktion finns representanter för varje enskild 

medlemskommun. Direktionen ser därför 

ingen möjlighet att arbeta efter Norrköpings 

kommuns klimatanpassningsplan. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

Två förslag till beslut: 

 

Ordförande ställer frågan om två förslag till beslut: 

 

1, Direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Götaland ställer sig bakom Norrköpings kommuns 

riktlinje för klimatanpassning.  

 

2, Ärendet Norrköpings kommuns riktlinje för 

klimatanpassning återremitteras. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 47. Åtgärder för budget i balans 2021 – beslut 

Dnr: RÖG 2020/0390 041 

  

Direktionen beslutar:   

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att 

föreslå åtgärder som leder till en budget i balans för 

2021. 
 

 

Beskrivning av ärendet: 

Med en oförändrad verksamhet visar den 

preliminära budgeten för 2021 ett underskott på  

3,5-4,0 mkr. 

 

För att få en budget i balans krävs 

besparingsåtgärder och förändringar i 

verksamheten. Förbundsdirektören ges därför i 

uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som leder 

till budget i balans som därefter presenteras för 

direktionen. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 48. Rengöring och brandskyddskontroll – beslut 

  Dnr: RÖG 2020/0397 174   

 

Direktionen beslutar: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 

beslutar att: 

 

 uppdra åt förbundsdirektören att fatta 

tilldelningsbeslut enligt bilagd upphandlingsrapport 

 ge förbundsdirektören rätt att ingå avtal med de 

aktuella leverantörerna. 

 

 

  Beskrivning av ärendet: 

Räddningstjänsten Östra Götaland svarar enligt 

förbundsordningen för att rengöring och 

brandskyddskontroll sker i förbundets 

medlemskommuner enligt lagen om skydd mot 

olyckor. En upphandling har skett där två 

anbudsgivare föreslås tilldelas uppdraget att för 

förbundets räkning genomföra rengöringen och 

brandskyddskontrollerna. 

 

Per Nisser informerar om upphandlingen som 

genomförts som en tjänstekoncession i enlighet 

med bestämmelserna i Lagen (2016:1147) om 

upphandling av koncessioner (LUK). Han förklarar 

poängsystemen och vilka krav som ställts. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 49. Covid 19 – information 

 

     

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

Beskrivning av ärendet:  

Mikael Skoog informerar om de åtgärder som 

vidtogs 12 mars 2020 på grund av covid 19 och som 

kommer att fortgå mer eller mindre till 11 januari 

2021. Under våren har t ex inga externa 

utbildningar genomförts men nu till hösten planeras 

dessa komma igång med begränsat antal deltagare. 

Han berättar vidare att det inte varit någon 

smittspridning och att medarbetare hela tiden 

påminns om att hålla avstånd och vara noga med 

handhygien samt att det finns handsprit utställt på 

flera ställen på stationerna. Man har ett nära 

samarbete med regionen och Mikael påpekar 

slutligen vikten av att vi alla fortsätter att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 50. Kompetensförsörjningsplan - information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet 

 

 Beskrivning av ärendet: 

HR-generalist Carolina Käll presenterar 

kompetensförsörjningsplanen 2020-2022 och 

berättar varför det är viktigt att ha en sådan plan. 

Det handlar dels om demografin, den äldre delen av 

befolkningen ökar medan antalet personer i 

arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt, dels om 

att brandmannayrket i sig står inför nya riskbilder i 

och med klimatförändringar och en ökning av 

samhällshot. Det handlar också om att brandmän 

och brandingenjörer är bristyrken idag och 

konkurrensen är stor mellan de olika 

räddningstjänsterna. Då är det viktigt att arbeta 

med att attrahera, utveckla och behålla personalen. 

Man arbetar också hela tiden med att ha en 

inkluderande arbetsplats med nolltolerans mot 

kränkningar och mobbning. Till hösten 2020 

kommer man att erbjuda elever i årskurs 8 prao, 

praktisk arbetslivsorientering, för att ge ungdomar 

en bild av hur det är att arbeta som brandman och 

väcka intresse för yrket. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 51. Direktionsmöte med deltagande på distans – 

information 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

 

 Beskrivning av ärendet: 

 Ulf Lago berättar om möjligheten att vara med på 

direktionsmöte på distans. Det system som kommer 

att testas vid behov är Skype business. Ordförande 

påpekar att det ska finnas starka skäl att inte 

närvara fysiskt på plats. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 52. Information om verksamheten 

 

 

  Direktionen beslutar: 

  Ta informationen till protokollet. 

   

 Beskrivning av ärendet: 

 Lena Nilsson Aguirre sammanfattar kort ekonomin 

efter årets sju månader. Jämfört med budget ligger 

rtög 800 tkr plus och man har fått 

sjuklöneersättning från staten på ca 600 tkr. Det 

beaktas att de nya stegbilarna ännu inte tagits i 

bruk och detsamma gäller it-fordonsinvesteringen. 

 Jonas Holmgren informerar kort om nya kommuner 

som kopplas till RC:s bakre ledning. Närmast i tur är 

Finspångs kommun som kommer in 5 oktober i år. 

 Mikael Skoog informerar om hur det går med 

fastighetsfrågorna. Plats för den nya stationen som 

ska ersätta Centrum verkar ännu så länge vara St. 

Ljura men inget är helt bestämt och där skulle man 

inte få plats med alla faciliteter såsom verkstad, 

utbildningsfält m.m. Det vore önskvärt med ett 

gemensamt utbildnings/övningsfält med flera 

aktörer och samtidigt ser man över om det går att 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

fortsätta med nuvarande utbildningsanläggning i 

Kungsängen. Fortsättning följer i frågan. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

§ 53. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmälda. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 

§ 54. Delegations- och anmälningsärenden 

  Arbetsgivarfrågor  

  

Beskrivning av ärendet: 

Verkställda delegationer för perioden 2020-06-03- 

2020-09-03 redovisas på dagens sammanträde. 

Ulf Lago redovisar taget delegationsbeslut. 
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Justerande sign. Justerande sign.  Utdragsbestyrkande 

 § 55. Mötet avslutas 

  

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 


