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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

Plats och tid 
Förvaltningshuset Gävle, ordförande och sekreterare, övriga via Teams 
kl. 09.00 – 11.10 

 
Närvarande 
Se sidan 2 
 
Justerande paragrafer 
§ 1 - 5 

 

 
Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Birgittha Bjerkén (M) 

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

Organ 
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 
2021-02-26 

 

Anslag sätts upp 
 

Anslag tas ned 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

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 Kerstin Alm  (M)  
Liz Zachariasson (SD)   X Linus Gunnarsson (M)  
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  
Håkan Andersson, beredskaps- och ut-
vecklingssamordnare 

 X  

Madelene Andersson, kommunikations-
strateg 

 X  

Jenny Axelsson, ekonomichef  X  
Agneta Holgersson, ekonomicontroller  X  
Inger Åslund, konsult  X  
    

 
Personalföreträdare    

Johan Melin, Vision  X  
Martin Johansson, SI  X  
Hans Welander, Kommunal  X  
Johan Holmström, BRF  X  
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 § 1 Fastställande av dagordning 

 Beslut 
Dagordningen fastställdes utan förändringar.  
 
 

 ---------------------------------- 
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 § 2 Ordförandeberedning 

Beslut 
Tillkännages att beredning har avhållits den 2021-02-18 i närvaro av ordförande  
Mona Kolarby, (S), vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson (C), ledamot Torbjörn Jans-
son (S) och från Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör Päivi Havlund, räddnings-
chef Robert Strid, ekonomicontroller Agneta Holgersson, samt konsult Inger Åslund 
------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

§ 3 Årsredovisning 2020  

Ärendebeskrivning 
Året i korthet 
 
I början av 2020 upprättade förbundet en stabsorganisation till följd av Covid-19. Mål-
bilden var att följa nationella riktlinjer, säkerställa operativ förmåga och att ingen i per-
sonalen ska bli smittad på arbetet samt att skapa långsiktig uthållighet i verksamheten. 
Under året har staben följt utvecklingen av smittspridningen och genomfört riskbe-
dömningar, förändringar och anpassningar i verksamheten för att skapa en trygg och 
säker arbetsmiljö. Under våren infördes besöksförbud på samtliga brandstationer i för-
bundet för att minska risken för smitta på arbetsplatsen, uppmanat medarbetare som ar-
betar dagtid att i möjligaste mån, arbeta hemifrån, i enlighet med rekommendationer 
från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. 
-------- 
Under 2019 tog Gästrike Räddningstjänst fram ett nytt handlingsprogram för åren 
2020 – 2023. Det består av sex delprogram, ett övergripande delprogram, riskanalys, 
detaljbeskrivning av förebyggande verksamhet, övergripande tillsynsplan, detaljbe-
skrivning av operativ verksamhet samt råd och anvisning för utrymning, med hjälp av 
Gästrike Räddningstjänst. Handlingsprogrammet gick ut på remiss i slutet av 2019 och 
beslutades i direktionen i februari 2020. 
-------- 
Under 2020 har förbundet arbetat med organisationsutveckling inom Samhällsskydds-
avdelningen, som en fortsättning på kvalitetsår 2019. Då tjänsten som avdelningschef 
för avdelningen blev vakant, i februari 2020, genomförde förbundsledningen en ge-
nomlysning av såväl förbundets som avdelningens behov. Denna resulterade i ett för-
slag om att placera Samhällsskydd som en enhet under avdelning Räddning & Säker-
het. I samband med detta rekryterades även en enhetschef, internt, till Samhällsskydd. 
-------- 
I mitten av januari 2020 pausades arbetet med detaljplanen för ny brandstation i 
Valbo-Backa av Gävle kommun, på grund av nya direktiv gällande lokalerna i Rör-
berg. Dessa nya direktiv meddelade att förbundet ska flytta tillbaka till lokalerna i Rör-
berg. Under sommaren och hösten byggdes ett nytt övningshus upp. Detta innebär att 
det är möjligt att genomföra lagstadgade övningar i den nya övningsanläggningen. 
-------- 
Mot bakgrund av Regeringens utredning om en effektivare kommunal räddningstjänst, 
har fler räddningstjänster i Sverige påbörjat samverkan för att öka sin förmåga och ut-
hållighet vid genomförande av räddningsinsatser. Detta har medfört att Gästrike Rädd-
ningstjänst, Räddningstjänsten Dala Mitt, Smedjebacken och Rättvik, har påbörjat ett 
samarbete gällande övergripande ledning. Samarbetet har fått namnet RiS (Räddning i 
Samverkan). Ledningssystemet kommer att driftsättas under 2021. 
-------- 
I mars genomfördes två medarbetardagar med fokus på uppföljning av arbetet som ge-
nomfördes under 2019, information om kommande arbete i förbundet under 2020, 
handlingsprogrammet och förbundets målstruktur. 
-------- 
Förbundet deltog i Gävle Pride som 2020 var ett digitalt event. Genom att delta i Pride 
visar förbundet för medborgare och blivande medarbetare att Gästrike Räddningstjänst 
är en organisation som står upp för mänskliga rättigheter. 
-------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

 
Gästrike Räddningstjänst har inlett ett samarbete med Välfärd Gävle. Målet är att med-
arbetare inom Välfärd Gävle, ska arbeta systematiskt med att värdera risker och snabbt 
kunna förebygga riskerna för olyckor. Liknande samarbeten planeras även med flera 
medlemskommuner. 
-------- 
För räkenskapsåret 2020 redovisar förbundet ett resultat på -4,4 mnkr. Förbundets un-
derskott regleras i kommande budgetprocess med ägarkommunerna och ligger i linje 
med bestämmelse om reglering av balanskravsresultat i Kommunallagen. 
-------- 
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna årsredovisning 2020.  
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
---------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

 
 
 
 

§ 4 Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Räddningsdirektionen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av rädd-
ningsdirektionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till räddnings-
direktionen. Redovisningen innebär inte att räddningsdirektionen får ompröva eller fast-
ställa delegeringsbesluten. Däremot står det räddningsdirektionen fritt att återkalla lämnad 
delegering. 
 
Förebyggande enligt delegation t.o.m. 2021-02-17 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explosiv 
vara. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
----------------------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

§ 5 Informationsärenden 

Medarbetarperspektiv 
Förbundets nyanställda ekonomichef Jenny Axelsson presenterar sig. Hon är anställd 
av Gästrike Räddningstjänst men kommer att dela sin tjänst 50% Räddningstjänsten 
Dala Mitt samt 50% Gästrike Räddningstjänst. Jenny ser fram emot kommande utma-
ningar inom verksamheterna. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Skadeförebyggande enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson redogör för de skadeföre-
byggande aktiviteter som förbundet startat upp tillsammans med omsorgsverksam-
heten, fastighetsbolagen, väktarföretag samt CIP (civila insatspersoner). Antalet bo-
stadsbränder är för många och det gäller att agera tillsammans för att minska dessa. 
Gästrike Räddningstjänsts ansvar är att arbeta förebyggande mot bränder. Ansvaret att 
driva arbetet ligger hos kommunerna, förbundet ska vara delaktiga i förebyggande ak-
tiviteter mot andra olyckor än bränder. Alla medlemskommuner har viljan att arbeta 
med den skadeförebyggande verksamheten. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
RiS (Räddning i Samverkan) 
Räddningschef Robert Strid informerar om hur långt man kommit i arbetet samt redo-
visar pågående aktiviteter. Arbetsgrupper är tillsatta som ska se över kommunikations-
frågor, teknik, rutiner m.m.). Pågår arbete med avtalsfrågor. Tidsplanen har fått revide-
ras och verksamheten beräknas kunna startas upp under oktober 2021. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Rörberg 
Räddningschef Robert Strid redogör för statusen när det gäller Rörberg. Ombyggnat-
ionen har kommit igång sedan ett par veckor, övningshuset är klart, viss intrimning av 
detta har påbörjats. Övningsverksamheten har startats upp. Rekrytering av personal på-
går. Verksamhet kommer att bedrivas samtidigt som ombyggnation pågår. Rörberg be-
räknas vara i full drift i slutet av april 2021.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-02-26 

Ägarsamråd 2021-01-29 
Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar vad som diskuterades vid ägarsamrådet. 
Medlemskommunerna har givit kommundirektörerna/kommunchefer i uppdrag att ge-
nomlysa, det negativa resultatet 2020, internbudget 2021, hantering av negativt resultat 
inför budget 2022, ta fram förslag till ny förbundsordning och den ska en ny fördel-
ningsnyckel ingå, ambitionsnivåer i gällande handlingsprogram 2020 - 2023, vad gäl-
ler både förebyggande och operativ verksamhet, samt se över en eventuell ny rädd-
ningsstation, på längre sikt, för att klara den operativa förmågan i en växande region. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Revision kompetensförsörjning, PwC 
Förbundsdirektör Päivi Havlund redogör för revision av kompetensförsörjning. Denna 
har genomförts av PwC, på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer. Gransk-
ningen syftar till att säkerställa att förbundet har en tillfredsställande personal- och 
kompetensförsörjning, utifrån de kontrollområden som ingår i granskningen. Samman-
taget är bedömningen att förbundets arbete med denna fråga, delvis är ändamålsenligt.  
Revisionen lämnar rekommendationer om att förbundet upprättar en samlad och doku-
menterad personal- och kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt, att upprätta 
en dokumenterad riktlinje som tydliggör förbundets planering vid succession utifrån ett 
personal- och kompetensförsörjningsperspektiv. När det gäller medarbetarundersök-
ningar i form av PULS-mätningar i syfte att tillvarata medarbetarnas åsikter och syn-
punkter. Vid behov av åtgärder upprättas och dokumenteras handlingsplaner. Revis-
ionen rekommenderar dock att dokumentation angående processen med nuläge, önskat 
läge och upprättande av eventuella handlingsplaner sker i enlighet med dokumenterad 
fokusprocess i verksamhetssystemet Brilliant. Detta för att få en samlad bild över för-
bundets samtliga aktuella processer inom området samt möjliggör att påminnelser ut-
går vid uppföljning av upprättade handlingsplaner och om aktiviteterna är åtgärdade. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Granskningsrapport bokslut 2020, PwC 
Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar om den granskning PwC, på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Gästrike Räddningstjänst, utfört gällande årsredovisning 
2020. Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för 
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslu-
tat. 
Revisionsfråga 1 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

• Uppfyllt, årsredovisningen redogör i allt väsentligt för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kom-
munalförbundet lever inte helt upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans för år 2020. 
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Revisionsfråga 2 – God ekonomisk hushållning, delvis uppfyllt 

• Finansiella mål, 1 av 3 finansiella mål, uppfyllda  

• Verksamhetsmål, 2 av 7 verksamhetsmål, uppfyllda 
Revisionsfråga 3 – Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Uppfyllt 

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande 

Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
 
Övriga frågor 
Ordförande Mona Kolarby samt vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson är anmälda och 
kommer att delta vid Brandkonferensen 2021. Den hålls i Kalmar den 19 - 20 maj och 
sker på distans. 
 
Brandkonferensen 2022 kommer att arrangeras av Brandskyddsföreningen, tillsam-
mans med Gästrike Räddningstjänst.  
 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
Nästa beredning 2021-04-14 
Nästa sammanträde 2021-04-23 (Via Teams)  
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