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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

Plats och tid 
Stadshuset, Sandviken, samt via Teams, kl. 09.00 – 11.20 

 
Närvarande 
Se sidan 2 
 
Justerande paragrafer 
§ 41 - 49 

 

 
Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Zacharie Coste (L) 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. 

Organ 
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 
2020-11-27 

 

Anslag sätts upp 
 

Anslag tas ned 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

Ledamöter Paragraf Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf 
Mona Kolarby (S) ordf.  X    
Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordf  X    
Emelie Carlsson Lejon (MP)   X    
Birgittha Bjerkén (M)  X    
Zacharie Coste (L)  X    
Torbjörn Jansson (S)   X    
Hans Olsson (M)  X    
Liz Zachariasson (SD)  X    
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)  X    
Susanna Winterhamre (V)   X Alf Persson (M)  
Inga-Lil Tegelberg (S)  X    
Eva Sidekrans (M)  X    

 
Ersättare  Närv. Frånv 

John-Olof Hermansson (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  
Roger Petrini (M)   X 
Clarrie Leim (C)   X 

 
Tjänstemän    

Päivi Havlund, förbundsdirektör  X  
Robert Strid, räddningschef  X  
Agneta Holgersson, ekonomicontroller  X  
Madelene Andersson, kommunikations-
strateg 

 X  

Håkan Andersson, beredskap- och ut-
vecklingssamordnare 

 X  

Anders Andersson, avdelningschef  X  
    
    

 
Personalföreträdare    

Johan Melin, Vision  X  
Martin Johansson, SI  X  
Hans Welander, Kommunal   X 
Johan Holmström, BRF  X  
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

 § 41 Fastställande av dagordning 

 Beslut 
Dagordningen fastställdes utan förändringar.  
 
 

 ---------------------------------- 
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Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

 § 42 Ordförandeberedning 

Beslut 
Tillkännages att beredning har avhållits den 2020-11-17 i närvaro av ordförande  
Mona Kolarby, vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson, Torbjörn Jansson och från  
Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör Päivi Havlund, räddningschef Robert Strid, 
ekonomicontroller Agneta Holgersson samt konsult Inger Åslund. 
------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

 
§ 43 Budget 2021  

Ärendebeskrivning 
Gästrike Räddningstjänsts budgetförslag 2021, samt plan 2022 – 2024, inklusive       
investeringar, har presenterats för direktionen, kommunstyrelsens representanter i våra 
ägarkommuner, samt i samverkan med våra fackliga företrädare. Material har delats ut 
och muntliga genomgångar har lämnats vid dessa tillfällen. Under oktober 2020, har, 
muntligt, bekräftats om en uppräkning av kommunbidraget med 5%, varav 3% är öron-
märkta personalkostnader, detta som delfinansiering av ökad bemanning, vilket inne-
bär dygnet runt bemanning alla dagar, i Rörberg. Det innebär 120 023 tkr i kommunbi-
drag för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta  
 
att godkänna budget 2021 inkl. investeringar, samt 
 
att ge ordförande i uppdrag att kalla till ett ägarsamråd under januari 2021, för att  
     diskutera de framtida ekonomiska utmaningar förbundet står inför.                     
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

 
§ 44 Taxor och avgifter Gästrike Räddningstjänst 2021  

Ärendebeskrivning 
Inför år 2021 har förbundets ”Taxor och avgifter 2021” räknats upp och justerats, enligt 
nedan 
 
-för uthyrning av personal är taxan uppräknad 
-automatiska brandskyddsanläggningar har räknats upp, enligt avtal, med 4% 
-för utbildningar är taxan uppräknad 
-tillsyn, tillstånd brandfarlig vara och tillstånd explosiv vara, redovisas i särskild prislista 
som beslutas i respektive medlemskommun 
-uthyrning av material, fordon, andningsskydd, tvättning av andningsskydd och slangvård 
är justerad och uppräknad 
-avgiften för hisslarm har uppräknats till 9 425 kr/larm 
-taxan för allmänna handlingar lämnas oförändrad  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna justering av ”Taxor och avgifter för 
Gästrike Räddningstjänst fr.o.m. 2021-01-01, enligt bilagor. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

§ 45 Verksamhetsplan 2021  

Ärendebeskrivning 
Den årliga verksamhetsplanen, är tänkt att beskriva de mätbara mål som Gästrike Rädd-
ningstjänst har satt för 2021, utifrån de inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet 
för 2020 – 2023. I handlingsprogrammet beskrivs närmare Gästrike Räddningstjänst upp-
drag utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO). En riskanalys ligger som grund i arbetet 
med handlingsprogrammet. Vår vision beskriver vad förbundet långsiktigt vill uppnå. Vis-
ionen behöver inte vara realistisk utan ska snarare vara ett riktmärke för den ideala situat-
ionen som verksamheten strävar efter. Visionen är därför vår kompass. Den ska prägla 
vårt dagliga arbete, Vår vision är framtagen av medarbetare inom Gästrike Räddnings-
tjänst och beslutad i direktionen. Vår vision är – För din trygghet och ett hållbart sam-
hälle. 
 
Inriktningsmålen utifrån handlingsprogrammet är 

• Effektiv organisation 
• Hållbar organisation 
• Attraktiv arbetsgivare 

 
Verksamhetsmål, enligt SMART-modellen, ska vara specifika, mätbara, accepterade, real-
istiska och tidsatta. 
 
Effektiv organisation 

• Minska antalet bostadsbränder jämfört med föregående år 
• Myndighetsutövning inom brandskydd ska få ett högt betyg 
• Efterleva lagstadgade krav inom utbildningar och övningar internt 
• Medborgarna, i våra medlemskommuner, ska ge räddningstjänsten högt betyg 

 
Hållbar organisation 

• Främja cykeltrafik – Diplomera heltidsstationer med ”Cykelvänlig arbetsplats 
Gävleborg 

• Ekonomisk effektivitet – Efterlevnad av finansiella målen 
• Ökad trygghet i bostadsområden – Minska antalet brand i fordon jämfört med fö-

regående år 
 
Attraktiv arbetsgivare 

• God och olycksfri arbetsmiljö  
- Medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike Räddningstjänst som                            
arbetsgivare                       

             - God organisatorisk och social arbetsmiljö 
             - Chefer ska vara bra ledare enligt ledarskapsindex 
 

• En inkluderande räddningstjänst för alla  
             - Ökad jämställdhet inom den operativa verksamheten 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta  
 
att fastställa Verksamhetsplan 2021, Gästrike Räddningstjänstförbund, enligt bifogad  
     bilaga, samt 
 
att tillåta förbundet att komplettera med aktuella siffror per 2020-12-31, gällande  
     gulmarkerade områden i Verksamhetsplan 2021.  
 
Efter kompletteringen kommer Verksamhetsplan 2021 att skickas ut. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

§ 46 HÖK 20, Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)  

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarförbundet Sobona träffade den 2 novem-
ber 2020 ett beslut om att HÖK 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommu-
nal). 
Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 20 

• Avtalsperioden omfattar tiden 2020-11-01 – 2024-03-31. 
• Löneavtalet utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad och 

avspegla uppnådda mål och resultat. 
• Engångsbelopp som utbetalas vid ett utbetalningstillfälle i december 2020. 
• Vid löneöversynen utgör utrymmet för varje tillsvidareanställd medlem i Kom-

munal med månadslön 

520 kr för år 2020 samt ett extra utrymme om 0,3% att fördela i lokala förhandlingar 
530 kr för år 2021 samt ett extra utrymme om 0,3% att fördela i lokala förhandlingar 
380 kr för år 2022 samt ett extra utrymme om 0,3% att fördela i lokala förhandlingar 

2023 utrymmet fastställs av centrala parter och fördelas individuellt och differentierat 

• Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska 

fr.o.m. 2022-01-01 uppgå till lägst 19 940 kronor per månad 
fr.o.m. 2023-01-01 uppgå till lägst 20 220 kronor per månad 
fr.o.m. 2024-01-01 fastställs i samband med att utrymmet för 2023 fastställs 

• Den fasta kontanta lönen för medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieut-
bildning ska 

fr.o.m. 2022-01-01 uppgå till lägst 22 185 kronor per månad 
fr.o.m. 2023-01-01 uppgå till lägst 22 500 kronor per månad 
fr.o.m. 2024-01-01 fastställs i samband med att utrymmet för 2023 fastställs 
 
LOK 20 är (Lokalt kollektivavtal) tecknat med kommunalarbetarförbundet och gäller till 
och med 2024-03-31.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från direktionens ordförande, 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta  
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 20 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
------------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

§ 47 HÖK 20, Allmän kommunal verksamhet  

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta träffade den  
3 november 2020 en Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OFRs förbundsområde  
Allmän Kommunal verksamhet. 
 
Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 20 

• Allmän kommunal verksamhet utgörs av Vision, Akademikerförbundet SSR,   
Ledarna och Teaterförbundet 

• Avtalsperioden omfattar tiden 2020-11-01 – 2024-03-31.  
 
Löneavtalet   

• Avtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från direktionens ordförande.  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta 
  
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal 
 – LOK 20 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

 
§ 48 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. 2020-11-17 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explo-
siv vara. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
----------------------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-11-27 

§ 49 Informationsärenden 

Medarbetarperspektiv 
Med anledning av utryckning kan inte Magnus Östlund (beredskapstjänstgöring) själv, 
presentera sig och sin roll inom Gästrike Räddningstjänst. Detta görs istället av hans 
chef, Robert Strid. Magnus började sin bana inom räddningstjänsten 1987 och då som 
brandman. Han har därefter gått vidare som dåtidens förman och brandmästare. Nu-
mera arbetar Magnus främst med brand- och olycksutredningar, insatsutvärderingar, 
anlagd brand, sakkunnigutlåtanden, statistik, uppföljning av händelserapporter samt 
med olika typer av projekt. 

Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Skadeförebyggande enligt LSO (Lag om Skydd mot Olyckor) 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson redovisar hur arbetet med 
det skadeförebyggandet fortgår. Det gäller bland annat att hitta nya arbetssätt, tillsam-
mans med medlemskommunerna, öka förmågan och verka förebyggande i hela sam-
hället, det klarar förbundet inte själv, nyttja samhällets resurser i det operativa skedet, 
samt att systematiskt följa upp hur arbetet går. Förbundet vill se en effekt av åtgär-
derna. Samtliga medlemskommuner deltar på ett eller annat sätt i dagsläget. 
Det som skett sedan föregående möte är att Gävle kommun satsar på extra väktare i ut-
satta områden, dessa nu har fått utbildning i skadeförebyggande arbete samt hantering 
av släckgranater. Tanken är att detta även ska göras i övriga medlemskommuner. De 
kommunala fastighetsbolagen kommer, även de, att vara delaktiga i det skadeförebyg-
gande arbetet. När det gäller problematiken med anlagda fordonsbränder så är förbun-
det övertygad om att kan vi skapa en ökad närvaro, tillsammans i områden, kommer 
trenden bli positiv när det gäller bilbränder. 
Uppföljning av åtgärder kommer att ske, målsättningen är ett tryggare och säkrare 
samhälle. 

Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
 
Resultatutfall 2020-10 
Konsult Inger Åslund redovisar resultatutfallet t.o.m. 31 oktober 2020. Resultatet visar 
på minus 5,2 mnkr mot periodiserad budget. Prognosen för helåret är ca minus 5.6 
mnkr. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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RiS (Räddning i Samverkan) 
Räddningschef Robert Strid informerar om hur arbetet med RiS, fortskrider. Redogör 
även för bakgrunden till samverkan med Räddningstjänsten Dala Mitt. Tanken med 
samverkan är hur förbundet ska kunna svara upp mot de kommande lagkraven. Vi är 
väl förberedda och ligger bra i tid med detta samarbete. Arbetet framåt nu är att fort-
sätta genomföra samverka med de fackliga parterna. Information har lämnats till 
facken och datum för samverkan inför beslut är bestämt. Tidsplanen för driftsättning 
behöver skjutas fram till i mitten av mars månad 2021.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Rörberg 
Räddningschef Robert Strid redovisar hur byggnationerna samt arbetet fortskrider när 
det gäller Rörberg. Övningshuset är färdigbyggt och driftsatt. Önskan fanns att få starta 
upp övningsverksamheten under vecka 49 men på grund av pågående pandemin är 
detta inte aktuellt. Förbundet måste hålla isär personal och då är det inte möjligt att ha 
gemensamma övningar. Viktigt att inte få smittspridning internt. 
 
När det gäller etableringen i Rörberg, har processen när det gäller ombyggnationen av 
lokalerna i Rörberg, startats. Även arbetet kring rekrytering är igång, en risk- och kon-
sekvensanalys är gjord med många involverade. Uppstart av verksamheten beräknas 
till våren 2021. 
 
Gävle kommun har gjort en utredning när det gäller området kring Rörberg. Man har 
hittat PFAS-spår i marken. En rapport kring detta kommer att redovisas av Gävle kom-
mun. Förbundet har bistått utredningen med det vi vet. Det gäller statistik, vad förbun-
det gjort i området. Kommer även att presentera när och vilka mängder brandskum vi 
använt i Rörberg sedan år 2006. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Övriga frågor 
Covid-19 
 
Förbundsdirektör Päivi Havlund lämnar en lägesinformation kring Covid-19 och redo-
gör för de åtgärder förbundet vidtagit  
 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 

Nästa beredning 2021-02-15 
Nästa sammanträde 2021-02-26 (återkommer om plats/Teams)  
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