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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

Plats och tid 
Brandstationen Gävle, ordförande och sekreterare, övriga via Teams 
kl. 09.00 – 10.25 

 
Närvarande 
Se sidan 2 
 
Justerande paragrafer 
§ 1 - 7 

 

 
Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Emelie Carlson Lejon (MP) 

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

Organ 
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 
2022-02-25 

 

Anslag sätts upp 
 

Anslag tas ned 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

Ledamöter Paragraf Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf 
Mona Kolarby (S) ordf.  X    
Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordf  X    
Emelie Carlson Lejon (MP)   X    
Birgittha Bjerkén (M)  X    
Per-Ola Grönberg (L)  X    
Torbjörn Jansson (S)    X Tiina Kauppi (S)  
Hans Olsson (M)  X    
Liz Zachariasson (SD)  X    
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)   X   
Gabriella Eidhagen (V)  X    
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 
Emma Axelsson, t f räddningschef  X  
Jenny Axelsson, ekonomichef  X  
Håkan Andersson, beredskaps- och ut-
vecklingssamordnare 

 X  

Frida Wikström, HR-chef   X 
Madelene Andersson, kom.strateg  X  
Anders Andersson, avdelningschef  del av  
Agneta Holgersson, redov.ekonom  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 2022-02-25 

 § 1 Fastställande av dagordning 

§ 7 Informationsärenden justeras enligt nedan 
 
Punkt 11 Medarbetarperspektiv utgår p.g.a. sjukdom 
Punkt 15 Inspektion Arbetsmiljöverket, flyttas upp och ersätter punkt 11 
 
Övriga frågor 
Punkt 17 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

 Beslut 
Dagordningen fastställdes efter justering. 
 
 

 ---------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

§ 2 Ordförandeberedning 

Beslut 
Tillkännages att beredning har avhållits den 2022-02-15 i närvaro av ordförande  
Mona Kolarby, vice ordförande Carl-Ewert Ohlson, ledamot Torbjörn Jansson och från 
Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör Päivi Havlund, t f räddningschef Emma 
Axelsson, ekonomichef Jenny Axelsson, samt redovisningsekonom  
Agneta Holgersson. 
 
 
------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

 
§ 3 Årsredovisning 2021  

Ärendebeskrivning 
Året i korthet  
Uppföljning av förbundets tre inriktningsmål, effektiv organisation, hållbar organisat-
ion och attraktiv arbetsgivare. Inriktningsmålen har brutits ned till verksamhetsmål. 
Utfall samt måltal för dessa redovisas. 
 
Ekonomi 
För räkenskapsåret 2021 redovisar förbundet ett resultat på 4,9 mnkr. Under året har 
extra tillskott, i form av ökat kommunbidrag, skjutits till förbundet med en totalsumma 
av 16,9 mnkr. Detta för att i ingången till år 2022 nollställt ackumulerande, negativa, 
balanskravsresultat, vilket även inkluderar det underskott som skulle uppstått 2021 om 
inte tillskottet skett. Anledningen är den nya förbundsordning som börjar gälla den 1 
januari 2022, där fördelningsnyckeln avseende kommunbidrag är förändrad jämfört 
med tidigare. Resultatet för 2021, innan det extra tillskottet är -12 mnkr. 
 
Övrigt 

• Covid-19 
• Heltidsstation Rörberg 
• Räddning i Samverkan (RiS) 
• Stora räddningsinsatser, såsom brand i avfallsanläggning, översvämningar, bo-

stadsbrand Öster, Gävle, bostadsbrand Sandviken 
 
  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna årsredovisning 2021. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

§ 4 Dokumenthanteringsplan, revidering  

Ärendebeskrivning 
Dokumenthanteringsplanen ska vara ett verktyg som hjälper förbundet att leva upp till  
arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav när det gäller hanteringen av allmänna hand-
lingar och arkiv. 
Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka förbun-
dets allmänna handlingar på ett effektivt sätt. Dokumentet tar upp alla delar i en handlings 
livscykel och ger en helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen. Den ökar också 
möjligheten till insyn i verksamheten. 
Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument och ska ses över en gång per år och 
beslutas av direktionen. 
  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund.  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att dokumenthanteringsplanen fastställs,  
samt börjar gälla fr.o.m. 2022-02-28. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

§ 5 Verksamhetsplan 2022, revidering av ett verksamhetsmål  

Ärendebeskrivning 
Förbundet önskar justera ett av verksamhetsmålen i verksamhetsplanen 2022. 
Revideringen avser målet kring fordonsbränder och specifikt ändra från ”Minska antalet 
brand i fordon” till ”Minska antalet anlagda fordonsbränder”. Detta för att smalna av må-
let till problemet, som faktiskt går påverka och minskas. Förändringen innebär att förbun-
det inte längre vill mäta fordonsbränder som beror på tekniska fel. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna revideringen av verksamhetsplan 
2022, enligt ärendebeskrivningen.  
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

§ 6 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. 2022-02-07 
 
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 2022-02-25 

 
§ 7 Informationsärenden 

 
Inspektion Arbetsmiljöverket 
Avdelningschef Anders Andersson informerar om den inspektion Arbetsmiljöverket 
utförde på stationen i Sandviken i mitten av december 2021. Områden som inspektera-
des var 

• Organisatorisk och sociala arbetsmiljö – mycket nöjda, ingen anmärkning 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 – mycket nöjda, ingen anmärk-

ning 
• Kemiska arbetsmiljörisker och smitta – brist, komplettering med riskbedöm-

ning om smitta, samt utbilda medarbetarna. Bristen är åtgärdad, utbildningen 
kommer att ske under våren 2022. 

• Kemiska arbetsmiljörisker och smitta – brist när det gäller kemikalier och ke-
miska arbetsmiljörisker, samtliga punkter är åtgärdade. 

• Teknik och övriga områden – brist, en pelarborrmaskin i verkstaden uppfyller 
inte kraven för säker användning. Beslut på plats att maskinen tas ur bruk. I 
övrigt mycket nöjda och inga anmärkningar. 

Svar inskickat till Arbetsmiljöverket den 22 februari. Kontroll efter inspektionsmed-
delande den 28 februari 2022. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Skadeförebyggande enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson redogör för hur arbetet fort-
skrider i medlemskommunerna. Samarbete pågår med de kommunala fastighetsbola-
gen, framför allt när det gäller att förebygga bränder i bostäder. 
Ett brandförebyggande nätverk har startats upp i Gävle kommun mot bakgrund av de 
stora händelser som drabbat kommunen under 2021. I styrgruppen ingår deltagare från 
Gästrike Räddningstjänst, AB Gavlegårdarna, Svenska Kommun Försäkrings AB, 
samt Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Förbundet har, tillsammans med, bland 
andra AB Gavlegårdarna, tittat på vad som kan göras i det brandförebyggande arbetet. 
Fokusområden kommer att vara utbildning, skadeförebyggande-, skadebegränsande-, 
samt efterföljande arbete. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

RiS (Räddning i Samverkan) 
T f räddningschef Emma Axelsson informerar om hur arbetet löper. RiS handlar om 
det gemensamma ledningssystem som förbundet, i dagsläget, har tillsammans med 
Räddningstjänsten Dala Mitt, Räddningstjänsten Rättvik och Räddningstjänsten  
Smedjebacken. Räddningstjänsterna i Hälsingland tillkommer under år 2022. Ett ar-
bete med att förtydliga vad samarbetet innebär, har gjorts av styrgruppen, där bland 
andra räddningschefer och förbundsdirektörer ingår. Sedan tidigare finns ett politiskt 
samarbetsavtal kring ett samarbete. Nu ska det beslutas om hur samarbetet ska ske. 
Ett avtalsarbete pågår, på tjänstepersonnivå, där det ska framgår vad som ska ingå och 
vad som är gemensamt. Tillkommer även att beskriva de ekonomiska förutsättning-
arna, vilka delar ska ha gemensam finansiering, hur ska kostnaden för de olika organi-
sationerna regleras. Ett arbete pågår även det när gäller hur rekryteringsarbetet ska ske 
vid exempelvis vakanser. Vad innebär det att vara med i RiS och vilka är förutsätt-
ningar finns när man går in i RiS. Olika arbetsgrupper arbetar parallellt med olika frå-
geställningar. Under andra hälften av mars är tanken att köra i gång verksamheten fullt 
ut för att få hela systemet i drift. Hälsingland beräknas gå in under april 2022.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Resultatutfall 2022-01-31 
Ekonomichef Jenny Axelsson redovisar resultatutfallet t.o.m. januari 2022. Resultatet 
visar på +120 tkr mot periodiserad budget. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Personalnytt 

- Rekrytering ny förbundsdirektör/räddningschef 
- HR-chef, tjänstledig 

Direktionens ordförande informerar kring arbetet med att rekrytera en ny  
förbundsdirektör/räddningschef. En rekryteringsgrupp bestående av ordförande Mona 
Kolarby, vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson, ledamot Torbjörn Jansson, samt HR-
chef Frida Wikström, är tillsatt. Ansökningstiden löper ut den 27 februari 2022 och 
därefter kommer arbetet att starta upp. 
 
HR-chef Frida Wikström kommer att från den 25 mars 2022 vara tjänstledig sex måna-
der för att prova annat jobb. Förbundsdirektör Päivi Havlund kommer, under den tiden 
att träda in som HR-chef, tillika fortsätta i rollen som förbundsdirektör. För att under-
lätta kommer en tillfällig administrativ resurs att anställas på HR, under samma period. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-02-25 

Övriga frågor 
Räddningstjänsten Dala Mitt 

• Ordförande Mona Kolarby informerar om att hon träffat Räddningstjänsten 
Dala Mitts ordförande, Mats Nilsson. Vid träffen diskuterades, gemensamma 
politiska, frågeställningar, både när det gäller nu- och framtid. 

 
---------------------------------------------- 
 
Nästa beredning 2022-04-13 
Nästa sammanträde 2022-04-22 OBS! Heldag 
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