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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2020-02-21 

Plats och tid 

Förvaltningshuset, Gävle kl. 09.00 – 12.00 

 

Närvarande 

Se sidan 2 

 
Justerande paragrafer 

§ 1 - 9 
 

 

Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare SusAnne Mastonstråle (M) 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. 

Organ 

Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 

2020-02-21 

 

Anslag sätts upp 

 

Anslag tas ned 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Sammanträdesdatum 2020-02-21 

Ledamöter Paragraf Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf 

Mona Kolarby (S) ordf.  X    

Torbjörn Jansson (S) vice ordf    X    

Emelie Carlsson Lejon (MP)   X    

Birgittha Bjerkén (M)  X    

Zacharie Coste (L)   X   

Carl-Ewert Ohlsson (C)   X    

Hans Olsson (M)  X    

Liz Zachariasson (SD)  X    

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)  X    

Susanna Winterhamre (V)   X Tiina Kauppi  

Inga-Lil Tegelberg (S)  X    

SusAnne Mastonstråle (M)  X    

 
Ersättare  Närv. Frånv 

Tomas Engelmark (L)   X 

Ayser Bayraktar (C)  X  

Therese Hammarberg (M)  X  

Stefan Wigö (S)   X 

Kerstin Nyström Hedvall (C)   X 

Kerstin Alm (M)   X 

Birger Larsson (C)   X 

Linus Gunnarsson (M)   X 

Tiina Kauppi (S)  X  

Alf Persson (M)   X 

Eva Sidekrans (M)  X  

Clarrie Leim (C)   X 

 
Tjänstemän    

Päivi Havlund, förbundsdirektör  X  

Frida Wikström, HR chef  X  

Agneta Holgersson, ekonomicontroller  X  

Robert Strid, räddningschef  X  

Anders Andersson, avd chef  

Räddning&Säkerhet 

 X  

Madelene Andersson, kommunikations-

strateg   

 X  

Övriga    

Inger Åslund, konsult, § 4  X  

 
Personalföreträdare    

Johan Melin, Vision  X  

Martin Johansson, SI   X 

Hans Welander, Kommunal  X  

Johan Holmström, BRF  X  
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Sammanträdesdatum 2020-02-21 

 
 

§ 1 Fastställande av dagordning 

Beslutsärende nr. 12 – Avsiktsförklaring – ny station, flyttas till informationsärenden. 
 

 Beslut 

Dagordningen fastställdes efter den förändringen.  

 

-------------------------------- 
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Sammanträdesdatum 2020-02-21 

 
  
  
 

§ 2 Ordförandeberedning 

Beslut 

Tillkännages att beredning har avhållits den 2020-02-12 i närvaro av ordförande  

Mona Kolarby,(S), vice ordförande Torbjörn Jansson, (S), Carl-Ewert Ohlsson (C)  och från Gästrike Räddningstjänst 

förbundsdirektör Päivi Havlund, räddningschef Robert Strid samt ekonomicontroller  

Agneta Holgersson. 
 

------------------------------- 
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Sammanträdesdatum 2020-02-21 

 

§ 3 Val av vice ordförande  

Ärendebeskrivning 

Enligt förbundsordningen innehas ordförandeposten av Gävle kommun. Posten som 

vice ordförande bör växla mellan övriga medlemskommuner. Vid konstitueringen av 

Gästrike Räddningstjänstförbunds direktion, 2019-01-18, beslutades att,  

Torbjörn Jansson (S), Hofors kommun, skulle kvarstå som vice ordförande, men att 

rollen kunde komma att omprövas vid direktionens första sammanträde år 2020. Enligt 

den ordning som finns, är det Sandvikens kommun som ska inneha posten som vice 

ordförande under mandatperioden, år 2019 – 2022. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att utse Carl-Ewert Ohlsson (C) som vice 

ordförande, fr. o. m. 2020-03-01. 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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 § 4 Årsredovisning 2019  

Ärendebeskrivning 

2019 utsågs till kvalitetsår. Innebörden av detta är att förbundet har inventerat alla 

lagstadgade krav inom verksamheten. Arbetet har skett i projektform och inleddes med att 

inventera nuläge på alla lagstadgade övningar och utbildningar. Målet med arbetet är att 

ingen ska behöva skadas, bli sjuk eller omkomma på sin arbetsplats. 

-------- 

Kvartalsvis har förbundet genomfört aktiviteter kopplat till det systematiska arbetsmiljö-

arbetet och den organisatoriska arbetsmiljön på ledarskapsforum, samverkansmöten med 

fackliga samt i forum med skyddsombud. 

-------- 

Förbundet har, tillsammans med direktionen, arbetat fram en ny vision – För din trygghet 

och ett hållbart samhälle. Visionen är vår kompass och kommer att prägla vårt arbete 

framåt. 

-------- 

Flytt till nya lokaler i Storvik har skett, detta för att bättre tillgodose verksamhetens behov 

-------- 

Ett projekt har pågått under året, tillsammans med Gavlefastigheter, för att planera en ny 

brandstation, med förslag om placering i Valbo-Backa. Den nya brandstationen är tänkt 

att säkerställa likvärdig operativ förmåga västerut dygnet runt alla dagar samt förstärka 

den operativa förmågan i övriga delar av förbundets operativa verksamhetsområde. Mål-

sättningen är även att bygga ett övningsområde intill den nya stationen. I mitten av januari 

2020 pausades arbetet med detaljplanen i Valbo-Backa av Gävle kommun, på grund av 

nya direktiv gällande lokalerna i Rörberg. De nya direktiven meddelade att Gästrike 

Räddningstjänst kommer att kunna flytta tillbaka till lokalerna i Rörberg. För att kunna ar-

beta vidare med ny brandstation behövs nya politiska beslut gällande ambitionsnivå och 

tidplan innan arbetet med detaljplaneringen kan återupptas. 

--------  

Utvecklingen inom operativ ledning inom svensk räddningstjänst går fort framåt. Stora 

samarbeten över länsgränser initieras och för Gästrike Räddningstjänsts del har arbetet 

med att hitta ett samarbete med Räddningstjänsten Dala Mitt resulterat i en avsiktsförkla-

ring. Syftet med ökad samverkan är att förbättra kvaliteten och räddningstjänsternas lång-

siktiga hållbarhet inom larm och ledning. 

-------- 

För räkenskapsåret 2019 redovisade förbundet preliminärt en förlust på -11,2 mnkr. Ett 

extra kommunbidrag på 11,2 mnkr har erhållits från ägarkommunerna varefter förbundet 

redovisar ett nollresultat för 2019. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna årsredovisning 2019  
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
---------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
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Sammanträdesdatum 2020-02-21 

§ 5 Handlingsprogram 2020 – 2023 

 

Ärendebeskrivning 
 

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund omfattande kommunerna Gävle,  

Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Ockelbo. Alla kommuner har en skyldighet att bed-

riva räddningstjänst och därmed agera vid olyckor eller överhängande fara för människor, 

egendom eller miljö. Detta uppdrag vilar på Gästrike Räddningstjänst som under en ge-

mensam politisk ledning, direktion, uppfyller kommunernas uppdrag som beskrivs i för-

bundsordningen. 

 

Utöver förbundsordningen regleras Gästrike Räddningstjänst uppgifter och skyldigheter 

genom lagstiftning, avtal och övriga styrdokument. Den lagstiftning som är övergripande 

för räddningstjänst och förebyggande verksamhet är Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO). 

 

Enligt LSO ska ett handlingsprogram tas fram som innehåller en redogörelse över kom-

munernas riskbild för olyckor som kan föranleda en räddningsinsats. Handlingsprogram-

met ska också innehålla mål för hur den olycksförebyggande verksamheten ska genomfö-

ras, samt den operativa förmågan. Detta handlingsprogram omfattar kommunernas 

olycksförebyggande verksamhet inom riskområde brand och den skadeavhjälpande (rädd-

ningstjänst) verksamheten. 

 

Gästrike Räddningstjänst har genom detta handlingsprogram redovisat sin verksamhet i 

ett gemensamt handlingsprogram för de fem medlemskommunerna inom Gästrike Rädd-

ningstjänsts geografiska område och som fastställts av dess direktion. Handlingsprogram-

met är gällande från 2020-01-01 till dess nästa handlingsprogram antas. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektören föreslår direktionen besluta 

  

att ta beslut om framtaget handlingsprogram 2020 – 2023 

 

att ge mandat till tjänstemännen att ändra/komplettera med berörda delar som benämns i 

samrådsredogörelsen. 

 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------------------- 
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§ 6 Verksamhetsplan 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Den årliga verksamhetsplanen är tänkt att beskriva de mätbara mål som Gästrike Rädd-

ningstjänst har satt för 2020, utifrån de inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet 

för 2020 – 2023. I handlingsprogrammet beskrivs närmare Gästrike Räddningstjänsts 

uppdrag utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO). En riskanalys ligger som grund i ar-

betet med handlingsprogrammet. 

Vår vision beskriver vad förbundet, långsiktigt, vill uppnå. Visionen behöver inte vara re-

alistisk, utan ska snarare vara ett riktmärke för den ideala situationen som verksamheten 

strävar efter. Förbundets vision är framtagen av medarbetare inom vår organisation och 

beslutad i direktionen. Vår vision är – För din trygghet och ett hållbart samhälle. 

 

Inriktningsmålen från handlingsprogrammet är 

• Effektiv organisation 

• Hållbar organisation 

• Attraktiv arbetsgivare 

 

Verksamhetsmål, enligt SMART-modellen, ska vara specifika, mätbara, accepterade, re-

alistiska och tidsatta. 

 

Effektiv organisation 

• Minska antalet bostadsbränder med 10% 

• 0 ska dö i bostadsbränder 

• 100% efterlevnad av lagstadgade krav inom utbildningar och interna övningar 

• 80% av medborgarna ska känna högt förtroende för Gästrike Räddningstjänst 
 

Hållbar organisation 

• 80% av heltidsanställda medarbetare ska ha genomgått miljöutbildning 

• 100% efterlevnad av finansiella målen 

 

Attraktiv arbetsgivare 

• 80% av medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike Räddningstjänst som ar-

betsgivare 

• Ökad jämställdhet med 2% per år inom den operativa verksamheten 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektören föreslår direktionen besluta 

 

att fastställa Verksamhetsplan 2020, Gästrike Räddningstjänstförbund 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------------------- 
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§ 7 Hållbarhets- och miljöpolicy 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med en hållbarhets- och miljöpolicy är att ge vägledning till hur hållbarhetsarbetet 

ska bedrivas samt vilka värderingar Gästrike Räddningstjänst står för. Hållbarhetsarbetet 

ska ha en tydlig koppling till visionen ”För din trygghet och ett hållbart samhälle”. 

Förbundet ska bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten på ett sätt 

som upprätthåller förbundets värderingar samt visar respekt för människor, samhälle och 

miljö/naturresurser. Med hållbarhet avses tre aspekter, den sociala, den ekonomiska och 

den ekologiska. Den sociala hållbarheten innefattar bland annat mänskliga rättigheter, 

ekonomiska innefattar bland annat en sund ekonomi och den ekologiska hållbarheten in-

nefattar bland annat att minska negativ påverkan på miljö och klimat. 

 

Gästrike Räddningstjänst ska möta och överträffa medborgarnas förväntningar på förbun-

det genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter och bi-

drar till en hållbar utveckling. 

 

Förbundet ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner inom de områ-

den som Gästrike Räddningstjänst agerar på samt efterfölja miljölagstiftning, avtal, säker-

hetskrav och andra bindande krav och bestämmelser. 

 

Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras så att det tydligt går att följa upp. Gästrike 

Räddningstjänsts förbundsledning ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen. Alla med-

arbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och upprätthålla en hållbar 

verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektören föreslår direktionen besluta 

 

att fastställa Hållbarhets- och Miljöpolicy för Gästrike Räddningstjänstförbund. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------------------- 
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§ 8 Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Räddningsdirektionen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av rädd-

ningsdirektionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till rädd-

ningsdirektionen. Redovisningen innebär inte att räddningsdirektionen får ompröva el-

ler fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det räddningsdirektionen fritt att åter-

kalla lämnad delegering. 

 

Förebyggande enligt delegation t.o.m. 2020-02-11 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explo-

siv vara. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 

 

Revidering av Delegationsordning för Räddningsdirektionens myn-

dighetsutövning inom Gästrike Räddningstjänstförbund 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för Räddningsdirektionens myndighetsutövning inom Gästrike 

Räddningstjänstförbund 

 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar godkänna revideringen av delegationsordningen. 
 

----------------------------------------------------- 
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§ 9 Informationsärenden 

Avsiktsförklaring – ny station 

Räddningschef Robert Strid informerar om det starka behov som finns när det gäller 

att etablera ytterligare en brandstation i västra Gävle, med bemanning dygnet runt, sju 

dagar i veckan och året om. Detta för att möta förbundets framtida utmaningar. 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 

Återetablering Rörberg 

Förbundsdirektör Päivi Havlund redogör för hur arbetet kring återetableringen av    

stationen och övningsanläggningen fortskrider. Planen är att förbundet ska återuppta 

verksamheten, fullt ut, först till hösten 2020. 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 

Rapporter 

• Resultat medarbetarenkät 

• Arbetsmiljörevision – granskning PwC 

• Granskningsrapport årsbokslut och årsredovisning - PwC 

 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 

 

Övriga frågor 

Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar om att, då samhällsskyddsavdelningen för 

närvarande saknar en avdelningschef, kommer hon att ta över personalansvaret, brand-

inspektör Hannu Koivumaa, samordningsansvar samt räddningschef Robert Strid, 

myndighetsansvaret. 

Informerades om att en träff med ägarkommunerna och deras kommunstyrelseordfö-

randen sker idag. Agendan för mötet är en workshop med politiker om ny förbundsord-

ning.  

 
---------------------------------------------- 

 

Nästa beredning 2020-04-08 
 

Nästa sammanträde 2020-04-24 (Hofors brandstation) OBS! Heldag 

 

 

 


