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Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund 
 
Direktionens ordförande delegerar alla nedan förekommande uppgifter till Förbundsdirektör. 
Förbundsdirektören äger rätt att uppdra åt annan anställd att besluta i dennes ställe i enlighet 
med nedan angiven delegationsplan. Vidaredelegerade beslut skall i linje med övriga 
delegationsbeslut anmälas till direktionen. På avdelnings- och enhetsnivå skall följande 
vidaredelegation gälla: 
 
 
Administrativa ärenden 
 

 Nr Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

1 Firmatecknare Gästrike 
Räddningstjänst 

  

2 Teckna firma i ärenden som 
beslutats av direktionen 

Tjänstgörande 
ordförande 

 

3 Teckna firma 
(organisationsnummer       
222000-0778) i löpande 
förvaltningsärenden 

Förbundsdirektör 
Räddningschef* 
Ekonomichef* 

* Vid 
förbundsdirektörens 
frånvaro 

4 Antagande av anbud inom 
ansvarsområdet: 
– max. 2 basbelopp 

Förbundsdirektör 
Avdelningschef 
Enhetschefer 

 

5 Antagande av anbud inom 
ansvarsområdet: 
– max. 5 basbelopp 

Förbundsdirektör 
Avdelningschef 
 

 

6 Antagande av anbud inom 
ansvarsområdet 
-max 10 basbelopp 

Förbundsdirektör  

7 Beslut om av- eller nedskrivning 
av fordran. 
 
  
belopp motsvarande 2 basbelopp 
 
 
belopp motsvarande 5 basbelopp 

 
 
 
 
Förbundsdirektör 
Avdelningschef 
 
Förbundsdirektör 
Avdelningschef 

 
 
 
 
 
I samråd med  
ekonomiavdelning 
 
I samråd med 
Förbundsledning 
 

Upprättad: Fastställd: Reviderad: 
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8 Avyttring av lös egendom Förbundsdirektör 
Avdelningschef 
Enhetschefer 
 

Max 10 basbelopp 
Max 5 basbelopp 
Max 2 basbelopp 

 Förbundets budget beslutas av 
förbundets direktion 

  

9 Omfördelning av medel i drift- och 
investeringsbudget 

Förbundsdirektör  

10 Utse besluts- och 
behörighetsattestanter samt 
ersättare för dessa 

Förbundsdirektör  

11 Attestera ekonomiska händelser 
avseende direktionen 

Tjänstgörande 
ordförande  

 

12 Attestera ekonomiska händelser 
avseende ordförande 

Direktionens vice 
ordförande 

 

13 Attestera ekonomiska händelser 
avseende förbundsdirektören 

Direktionens ordförande  

14 Fatta beslut om att sluta avtal 
med extern inköpsenhet om att 
sköta upphandling 

Förbundsdirektör FD kan besluta om 
vidaredelegering till 
avdelningschef 

15 Anlitande av konsulter inom 
budgetramen 

Förbundsdirektör  

16 Teckna hyresavtal och övriga 
avtal som är av principiell 
beskaffenhet eller av ekonomiskt 
större värde 

Förbundsdirektör 
Avdelningschef 

 

17 Teckna leasingavtal gällande mer 
än 3 år och överstigande ett 
objektsvärde av 2 prisbasbelopp 

Förbundsdirektör 
Avdelningschef 

 

18 Teckna automatlarmsavtal enligt 
särskild mall 

Förbundsdirektör 
Avdelningschef 

 

19 Fatta beslut om avsteg från 
taxebestämmelser för 
myndighetsärenden enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) samt 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
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HR-ärenden 
 

 Nr Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

20 Rekrytering av medarbetare   
till respektive avdelning/enhet 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Enhetschefer  
HR-chef 
 
 

I samråd med HR-
chef, alt. 
förbundsdirektör 
 

21 Beslut om omplacering, ändrad 
sysselsättningsgrad eller 
arbetsprövning inom 
verksamheter. 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Enhetschefer  
HR-chef 
 

I samråd med HR-
chef, alt. 
förbundsdirektör 
 

22 Lönesättning för medarbetare 
inom respektive avdelning/enhet 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Enhetschefer 
HR-chef 

I samråd med HR-
chef, alt. 
förbundsdirektör 
 

23 Bibehållande av lön vid ledighet 
för facklig kurs, konferenser med 
mera 
 

Räddningschef, 
Avdelningschefer 
Enhetschefer  
HR-chef 
 

I samråd med HR-
chef, alt. 
förbundsdirektör 
 

24 Genomföra förhandlingar enligt 
MBL rörande 
förbundsövergripande frågor 
samt enligt § 14 MBL. 
 

Räddningschef 
HR-chef  

I samråd med HR-
chef alt. 
förbundsdirektör 

25 Genomföra förhandlingar enligt 
MBL rörande ansvarsområdet. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
HR-chef 
 

I samråd med HR-
chef alt. 
förbundsdirektör 

26 Genomföra lokala förhandlingar, 
rättstvister. 
 

HR-chef  

27 Tecknande av lokala 
kollektivavtal. 

HR-chef 
 

I samråd med 
Förbundsdirektör 
 

28 Beslut om icke lag- och 
avtalsreglerad tjänstledighet för 
medarbetare 
 

Räddningschef, 
Avdelningschef 
HR-chef. 
 

I samråd med HR-
chef alt. 
förbundsdirektör 

29 Beslut beträffande entledigande 
egen begäran för medarbetare.  

Räddningschef, 
Avdelningschef 
Enhetschefer  
HR-chef. 
 

I samråd med HR-
chef alt. 
förbundsdirektör 
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30 Beslut om resor inom Norden 
samt kompetensutveckling för 
medarbetare  

Räddningschef, 
Avdelningschef 
Enhetschefer  
HR-chef. 
 

I samråd med HR-
chef, Räddningschef 
alt. Avdelningschef 

31 Utfärdande av varningar, 
uppsägningar pga. personliga 
skäl eller arbetsbrist 

Räddningschef, 
Avdelningschef 
Enhetschefer  
HR-chef. 
 

I samråd med HR-
chef eller 
Förbundsdirektör 

32 Enskilda överenskommelser 
pension eller liknande upp till 6 
månadslöner, (Över 6 månader 
beslut i direktion). 
 

HR-chef I samråd med 
Förbundsdirektör 

 
 
Verksamhetsärenden 
 

 Nr Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

 Allmänt   

33 Föra direktionens talan i mål och 
ärenden hos länsstyrelsen, 
allmän domstol och 
förvaltningsdomstol. 

Räddningschef, 
Avdelningschef  
HR-chef. 
 

 

 

 
 

Alkohollag (2010:1622)   

34 Yttrande avseende tillstånd till 
servering av alkoholhaltiga 
drycker till den nämnd som 
handhar tillstånd. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 2 

8 kap § 16 

 

 Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (2010:1011) 

  

35 Godkänna föreståndare enligt lag 
om brandfarliga och explosiva 
varor. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 
 

 § 9 

36 Utfärda tillstånd för att hantera 
och/eller överföra brandfarliga 
varor. 
 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 17 

37 Utfärda tillstånd för att hantera 
och/eller överföra explosiva varor 
samt förvaring i flyttbart förråd. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 18 
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38 Rätten att pröva den som söker 
tillstånd och dess föreståndare, 
samt besluta om nya och 
ändrade villkor i tillståndet. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 19  

39 Återkallande av tillstånd. Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 4 

§20  
  

40 Utföra tillsyn. Personal i kategori 2 § 21 

41 Begära upplysningar och 
handlingar som behövs för 
tillsynen. Begära tillträde till 
områden, lokaler och andra 
utrymmen som används med 
hantering av brandfarliga och 
explosiva varor samt göra 
undersökningar och ta prov. 
Begära den hjälp som behövs 
från polismyndigheten 
Meddela föreläggande och 
förbud, i samband med tillsyn, 
utan vitesförläggande eller 
rättelse på dennes bekostnad.  
 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 2 
 

§ 24 
 
 

42 Besluta om förelägganden och 
förbud. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 2 

§ 25 

43 Yttrande vid överklagan av beslut 
fattade enligt 
delegationsbemyndigande. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 4  

 

44 Besluta om att beslut ska gälla 
även om det överklagas 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
 

§ 35  

 
 
 
 

 Förordning om hantering av 
brandfarliga och explosiva 
varor (2010:1075) 

  

45 Yttranden i samrådsärenden. Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 9 
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46 Besluta om att hanteringen inte 
får påbörjas innan de 
anordningar och anläggningar 
som ska användas för 
hanteringen har avsynats. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 16 

47 Besluta om att förlänga 
handläggningstiden för 
tillståndsärenden 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

§ 17 

48 Medge hantering medan 
prövning av tillståndsfrågor sker 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 
 

§ 19 

 
 
 

  
Ordningslag (1993:1617) 

  

49 Yttrande till polismyndigheten Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 2 

2 kap § 2-3 
3 kap § 2 

 

  
Brottsbalken (1962:700) 

  

50 Besvara remisser från 
polismyndigheten i ärenden 
rörande ex spridningsrisk vid 
brand 

Personal i kategori 4  

 
 

  
Plan- och bygglag (2010:900) 

  

51 Yttrande till medlemskommun 
om dels förslag till detaljplan, 
översiktsplan, och annan fysisk 
planering, dels ändring eller 
upphävande av detaljplan, 
översiktsplan och annan fysisk 
planering. 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 

 
 

52 Yttrande till medlemskommun 
angående bygglov, rivningslov 
och marklov. 
 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
Personal i kategori 3 
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Lag om skydd mot olyckor, 
LSO (2003:778) 

  

53 Utföra tillsyn över farlig 
verksamhet. 

Personal i kategori 3 2 kap §4 

54 Avsluta räddningsinsats Personal i kategori 1 3 kap §9 

55 Beslut om bevakning på ägarens 
eller nyttjanderättshavarens 
bekostnad. 

Personal i kategori 1 3 kap §9 

56 Begära hjälp från polismyndighet 
efter insats  

Personal i kategori 1 3 kap §9 

57 Utföra olycks- och 
insatsundersökning och begära 
rätt att få tillträde för 
undersökning efter 
räddningsinsats. 

Personal i kategori 1 3 kap § 10 

58 Rätten att utse någon annan som 
uppfyller de behörighetskrav som 
föreskrivs av regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
bestämmer att vara 
räddningsledare. 

Räddningschef 
 

3 kap §16 

59 Rätten att återta förordnande 
som räddningsledare. 

Räddningschef 3 kap §16 

60 Rätten att inträda sig rollen som 
räddningsledare. 

Personal i kategori 1 3 kap §16 

61 Medge att en fastighetsägare 
utför eller låter annan utföra 
sotning på den egna fastigheten 
samt beslut om återkallande av 
tillstånd. 

Personal i kategori 3 3 kap §4 

62 Utföra brandskyddskontroll av 
fasta förbränningsanläggningar 
och därtill tillhörande rökkanaler 
samt skorstenar, tak och 
anslutande byggnadsdelar. 

Personal i kategori 6 3 kap §4 

63 Utföra tillsyn. Rätt att begära 
tillträde till byggnader, lokaler 
och andra anläggningar, begära 
upplysningar och handlingar som 
behövs. Dessutom begära hjälp 
av polismyndigheten LSO.  

Personal i kategori 2 5 kap §1–3  

64 Besluta om föreläggande och 
förbud i 
brandskyddskontrollärenden. 

Personal i kategori 7 5 kap §2 

65 Beslut i särskild 
brandskyddskontroll utöver 
fristning. 

Personal i kategori 7  
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66 Besluta om föreläggande och 
förbud vid tillsyn enligt kap 5 §1 i 
enskilda ärenden. 

Personal i kategori 2 5 kap 2§   
 

67 Utse person som ska ingå i 
räddningsvärn samt bevilja 
utträde ur räddningsvärn. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef RiB 

6 kap §1 
3:e stycket 

68 Besluta om fullgörande av 
tjänsteplikt 

Personal i kategori 1 6 kap §1 

69 Beslut om förbud eller 
föreläggande när Sjöfartsverkets 
beslut inte kan avvaktas. 
(7 kap. 5 § lagen (1980:424) om 
åtgärder mot förorening från 
fartyg) 

Personal i kategori 1 6 kap §2 

70 Begäran om polishjälp Personal i kategori 1 6 kap §3 

71  
Beslut om placering av 
anordning som varaktigt behövs 
för räddningstjänst 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Personal i kategori 1 

6 kap §5 

72 Anmodan om skyldighet att 
medverka i räddningstjänst eller 
sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen. 

Personal i kategori 1 6 kap §7 

73 Begäran om uppgifter om 
personal och egendom som kan 
användas i räddningstjänsten 
eller vid sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen. 

Personal i kategori 1 6 kap §8 

74 Rätten att pröva frågor om 
ersättningar. 

Räddningschef 
Personal i kategori 5 

7 kap §8 

75 Begära och lämna bistånd 
till/från utländska myndigheter 
vid räddningsinsats. 

Räddningschef 
Personal i kategori 5 

9 kap §1 

76 Yttrande vid överklagande av 
beslut fattade enligt  
delegationsbemyndigande. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 4 

 

77 Besluta om att beslut ska gälla 
även om det överklagas 

Räddningschef 
Avdelningschef  
Enhetschef samhällsskydd 
 

10 kap §4,  
andra stycket 

 

 Förordning om skydd mot 
olyckor (2003:789) 

  

78 Meddela föreskrifter om frister för 
när redogörelse för brandskyddet 
ska lämnas till kommunen. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
 
 

2 kap § 2 
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79 Medge att använda de 
varningsanordningar som 
installerats för varning av 
befolkning under höjd beredskap 
eller vid olyckor i fred. 

Räddningschef 
Personal i kategori 5  

2 kap § 5 

80 Beslut om föreskrifter eller 
förbud, helt eller delvis mot 
eldning utomhus. 

Räddningschef 
Personal i kategori 5 

2 kap §7 

81 Besluta om att biträda 
polismyndighet eller annan 
myndighet. 

Räddningschef 
Personal i kategori 5 

3 kap §8 

 

 Miljöbalken (1998:808)   

82 Yttrande till Länsstyrelse och 
enskild i enskilda ärenden enligt 
Miljöbalken 

Personal i kategori 4  

 Lag (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

  

83 Samrådsyttrande till Länsstyrelse 
eller enskild avseende 
upprättande eller revidering av 
intern plan för räddningsinsats.  

Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 4 

§ 12 

84 Samrådsyttrande till Länsstyrelse 
eller enskild avseende 
upprättande eller revidering av 
säkerhetsrapport 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 4 

§ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 Dataskyddsförordningen EU 
2016/679 (GDPR) 
 

  

85 Beslut att vägra tillmötesgå den 
registrerades begäran att utöva 
sina rättigheter enligt art. 15-22 
när det inte är möjligt att 
identifiera den registrerade. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 12.2. 

86 Beslut att förlänga tiden för 
tillhandahållande av information 
till den registrerade vidd 
komplicerad begäran, max. 
ytterligare 2 månader 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 12.3. 
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87 Beslut att inte vidta åtgärder med 
anledning av den registrerades 
begäran. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 12.4. 

88 Beslut att ta ut en avgift vid 
uppenbart ogrundade och 
orimliga begäranden från den 
registrerade 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 12. 5 a 

89 Beslut att vägra tillmötesgå 
begäran vid uppenbart 
ogrundade och orimliga 
begäranden från den 
registrerade. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 12.5 b 

90 Beslut att vägra rättelse eller 
komplettering av den 
registrerades personuppgifter. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 16 

91 Beslut att vägra den 
registrerades begäran om 
radering (rätten att bli 
bortglömd). 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 17.1–3 

92 Beslut att vägra den registrerade 
rätten till begränsning av 
behandling. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 18. 1.–3 

93 Beslut att vägra den registrerade 
rätten till dataportabilitet. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 20. 1.-4 

94 Beslut att inte anmäla en 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten när det är 
osannolikt att 
personuppgiftsincidenten medför 
en risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter. 

Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 33. 1. 

95 Utse ett dataskyddsombud. Räddningschef 
HR-Chef 

Art. 37.1 

96 Befogenhet att underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal för 
den personuppgiftsansvariges 
del. 

Räddningschef 
HR-Chef 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Sida 11(13) 

2020-04-17 
 

11 
 

 

 Offentlighets- och 
sekretesslag OSL (2009:400) 

  

97 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift som förekommer i sådan 
verksamhet enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
som avser 
   1. utförande av 
räddningsinsatser 
   2. undersökningar av olyckor 
   3. tillsyn 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 4 

32 kap 8§ 

98 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift till skydd för Sveriges 
säkerhet. 
 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 5 

15 kap 2§ 

99 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift som avser säkerhets- 
eller bevakningsåtgärd. 
 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
Personal i kategori 5 

18 kap 8§ 

100 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift till skydd för enskild i 
verksamhet som rör totalförsvar 
och krisberedskap 
 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

38 kap  
1§-3§ 
6§ 
7§ 

101 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift till skydd för enskild i 
personaladministrativ 
verksamhet. 
 

Räddningschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

39 kap 
1§-3§ 
5§ 

102 Beslut att sekretessbelägga 
uppgift i övrigt enligt OSL. 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

 

103 Beslut om utlämning av 
sekretessbelagd uppgift 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
HR-chef 
Personal i kategori 5 
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 Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 

  

104 Beslut om 
säkerhetskyddsåtgärder 
 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

 2 kap 2§ - 4§ 

105 Beslut att säkerhetsklassificera 
uppgift 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

2 kap 5§ 

106 Beslut att ingå 
säkerhetsskyddsavtal och 
genomföra säkerhetsskyddad 
upphandling. 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

2 kap 6§ 

107 Beslut om utlämning av 
säkerhetsklassificerad uppgift 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

 

108 Beslut att genomföra 
säkerhetsprövning och 
registerkontroll 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

3 kap 

109 Beslut om placering i 
säkerhetsklass  

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 

3 kap 

 
 
 
 
 
 

 Förordning om totalförsvar 
och höjd beredskap 
(2015:1053) 

  

110 Beslut om krigsplacering av 
personal 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

§ 4 
§ 6 

 
 

 Förvaltningslagen  
(2017:900) 

  

111 Yttrande i samverkande ärenden 
enligt förvaltningslagen 

Räddningschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

§ 8 

112 Beslut om avvisande av för sent 
inkommen skrivelse med 
överklagande. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

§ 45 

113 Beslut om ändring av överklagat 
föreläggande eller beslut. 

Räddningschef 
Avdelningschef 
HR-chef 

§ 46 
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 Övrigt   

114 Beslut i ett ärende inom 
föregående lagrum som: 

- Är av svårare 
beskaffenhet 

- Har principiell stor 
betydelse 

- Är av större omfattning 
- Kan väcka stort 

massmedialt intresse 
- Det uppkommer 

tveksamheter vid 
avgörande 

Räddningschef 
Säkerhetsskyddschef 
Bitr. Säkerhetsskyddschef 
Avdelningschef 
HR-chef 
Personal i kategori 5 

 

115 Behörighet att kvittera ut 
försändelser vid 
postutlämningsställen 

Förbundsdirektören  

 
 
Gävle 2020-04-17 
 
 
Päivi Havlund 
Förbundsdirektör  


