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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22 

Plats och tid 
Brandstationen Gävle, ordförande och sekreterare, övriga via Teams 
 kl. 09.00 – 11.48 

 
Närvarande 
Se sidan 2 
 
Justerande paragrafer 
§ 8 - 11 

 

 
Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Per-Ola Grönberg (L) 

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

Organ 
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 
2022-04-22 

 

Anslag sätts upp 
 

Anslag tas ned 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

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    
Per-Ola Grönberg (L)  X    
Torbjörn Jansson (S)   X    
Hans Olsson (M)  X    
Liz Zachariasson (SD)   X Linus Gunnarsson (M)  
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 
Anders Jansson Gladh (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 Del av 

 
Tjänstemän    

Päivi Havlund, förbundsdirektör  X  
Emma Axelsson, t f räddningschef  X  
Jenny Axelsson, ekonomichef  X  
Håkan Andersson, beredskaps- och ut-
vecklingssamordnare 

 X  

Frida Skogsberg, HRspecialist  X Del av 
Madelene Andersson, kommunikations-
strateg 

 X  

Agneta Holgersson, redov.ekonom  X  
  X  
    

 
Personalföreträdare    

Johan Melin, Vision   X 
Martin Johansson, SI  X Del av 
Hans Welander, Kommunal   X 
Johan Holmström, BRF  X  
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

 § 8 Fastställande av dagordning 

 Beslut 
Dagordningen fastställdes utan förändringar.  
 
 

 ---------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

 § 9 Ordförandeberedning 

Beslut 
Tillkännages att beredning har avhållits den 2022-04-13 i närvaro av ordförande  
Mona Kolarby (S), vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson (C), ledamot  
Torbjörn Jansson (S) och från Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör  
Päivi Havlund, samt redovisningsekonom Agneta Holgersson. 
 
 
------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

 
§ 10 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. 2022-04-08 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd  
explosiv vara. 
 
Förslag till beslut 
 
Gästrike Räddningstjänst föreslår direktionen att besluta om att godkänna redovis-
ningen av ärenden avseende myndighetsutövning som genomförts enligt delegation 
från direktionen. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
----------------------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

§ 11 Informationsärenden 

Medarbetarperspektiv 
Frida Skogsberg, HR-specialist, påbörjade sin anställning hos förbundet i januari 2022. 
Hon presenterar sig själv och vilka hennes huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att 
vara. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Återkoppling åtgärder efter GDPR-revision 
HR-specialist Frida Skogsberg informerar om den granskning gällande GDPR som 
Gävle kommuns dataskyddsombud utförde hösten 2021 och vilka punkter förbundet 
behöver åtgärda. Dessa är GDPR-organisationen, register över personuppgiftsbehand-
lingar, konsekvensbedömningar, kunskaper om GDPR samt kunna hantera omstruktu-
rerad information. Utifrån GDPR-utbildning från Gävle kommun, har förbundet upp-
rättat aktiviteter för att åtgärda bristerna. I framtida arbete planeras att gå igenom regis-
terförteckning, konsekvensbedömningar, utbilda på chefsnivå, upprätta GDPR-hand-
bok, inför ny granskning under hösten 2022. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Skadeförebyggande enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson återkopplar hur arbetet fort-
skrider när det gäller samarbetet mellan medlemskommunerna och Gästrike Rädd-
ningstjänst, när det gäller det skadeförebyggande arbetet. Viktigt med bra samarbete i 
denna fråga. Ett arbete, tillsammans med Sandviken Hus, pågår och  
AB Gavlegårdarna samt övriga kommuner är i startgroparna. Redovisar hur det sett ut i 
Sandvikens kommun, främst i Sandviken Hus fastighetsbestånd, under första kvartalet 
2022, när det gäller brand i byggnad samt brand i fordon. I båda kan man se en vi-
kande trend mellanåren 2021 och 2022.  
När det gäller arbetet i Gävle kommun så har förbundet, tillsammans med fastighetsbo-
lagen och försäkringsbolaget som försäkrar kommunens fastigheter, påbörjat ett arbete 
med hur vi kan förstärka varandras befintliga strukturer. Workshops är genomförda 
som visat att var och en inte ska arbeta för sig utan vi ska jobba tillsammans. Det kom-
mer finnas deltagare från samtliga verksamheter som, kontinuerligt, ska arbeta skade-
förebyggande. Viktigt med kunskapsöverföring och där kan Gästrike Räddningstjänst 
dela med sig över de kunskaper förbundet besitter. Ett annat viktigt område är skade-
begränsande- och efterföljande åtgärder. Under maj månad kommer en aktivitetsplan 
att tas fram gällande dessa områden och därefter kommer ett arbete påbörjas som både 
ska vara kontinuerligt och systematiskt. Det är treårsplan som vi pratar om för att få ef-
fekt. Uppföljning kommer att ske varje tertial, precis som på samma sätt som hos  
Sandviken Hus. Viktigt med samverkan i samhället.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

 
Konferens – Brand 2022 i Gävle 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson informerar om den nation-
ella brandkonferens som genomförs, 11 - 12 maj 2022, vid Gasklockeområdet i Gävle. 
MSB, Brandskyddsföreningen samt Brandbefälsföreningen är ansvariga. Gästrike 
Räddningstjänst och Gävle kommun som står som värd. Konferensen riktar sig till po-
litiker och chefer inom kommunal räddningstjänst i hela Sverige. Politiker, från tre 
medlemskommuner och tjänstemän från förbundet kommer att delta vid konferensen. 
Önskemål framförs att politiker från samtliga medlemskommuner ska ha möjlighet att 
delta vid konferensen, vilket ordföranden Mona Kolarby godkänner. Det innebär att 
även Älvkarleby och Ockelbo kommuner får möjlighet att anmäla deltagare till konfe-
rensen. Anmälan om deltagande görs till Håkan Andersson. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
RiS (Räddning i Samverkan) 
T.f. räddningschef Emma Axelsson informera om att Hälsingland, från och med 1 april 
2022, är fullt ut med i systemet. Del genom att VB/LB (Vakthavande-och/Larmbefäl) 
tar emot och hanterar larm som inkommer från Hälsingland men också att medarbetare 
från Hälsingland arbetar som Vakthavande räddningschef (som är högsta beslutande 
nivå i systemet). Nytt politiskt avtal är framtaget för att även omfatta Hälsingland, har 
tidigare enbart haft avsiktsförklaring. Avtal på tjänstepersonnivå om gemensamt led-
ningssystem för att klargöra vad samarbetet innebär. Beslut om ekonomiska rutiner, 
hur kostnader ska fördelas och vilka delar som är gemensamma kostnader. Rekryte-
ringsrutin för att klargöra hur rekryteringar ska genomföras vid vakanser.  
Personalplanering för sommaren pågår och fortsatt arbeta med implementering och ut-
veckling av systemet både vad det gäller arbetssätt och struktur. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Sotningsindex 2022 
T.f. räddningschef Emma Axelsson informerar om att SKR och Sveriges Skorstensfe-
jarmästares Riksförbund (SSR) publicerar sotningsindex för kommuner, som i avtal 
med Skorstensfejarmästare, beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Det är respektive kommunfullmäktige 
som beslutar om sotningstaxan. Information om beslutat sotningsindex kommer att för-
medlas vidare till medlemskommunerna för vidare beslut. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-04-22  

Resultatutfall t.o.m. mars 2022 
Ekonomichef Jenny Axelsson redovisar resultatutfallet t.o.m. mars 2022. Resultatet för 
perioden är +539 tkr, vilket är något sämre än budget. De höga drivmedelspriserna, på 
grund av omvärldsläget, är den post som sticker ut. Detta gör att kostnaderna för driv-
medel, för årets första tre månader, ligger på 110 tkr över budget. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren, 2023 - 2025 
Ekonomichef Jenny Axelsson presenterar behoven för i första hand 2023. En mer om-
fattande dokumentation kring de ekonomiska behoven inför 2023 håller på att tas fram 
och delges så snart den är färdigställd. Den enskilt största påverkande posten för 2023 
års behov är ökningen av pensionspremierna. Nytt pensionsavtal börjar att gälla från 
och med den 1 januari 2023, vilket innebär markant höjda premier. Till detta tillkom-
mer stigande inflation vilket i sin tur leder till ytterligare höjda pensionskostnader. To-
talt behov av anslag 159,3 mnkr vilket inkluderar det statliga bidrag avseende operativ 
ledning som under 2021 - 2022 fakturerats medlemskommunerna separat. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Granskningsrapporter - PwC 
Ekonomichef Jenny Axelsson presenterar de tre granskningsrapporter som PwC del-
gett förbundet efter revisionen av år 2021. 
Grundläggande granskning 2021 
Ekonomiskt tillfredsställande, direktionen kan verifiera att förvaltningen skett på från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Intern kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har i stort varit tillräckning un-
der 2021. 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till direktionen. Att 
direktionen vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål, 
vid behov vidtar tydliga åtgärder 
God ekonomisk hushållning 
Förbundet uppfyller 3 av 3 finansiella mål. 
Rekommendation, se över verksamhetsmålen kopplande till god ekonomisk hushåll-
ning så att en tydligare uppföljning, kopplat till god ekonomisk hushållning föreligger. 
Årsredovisning 
Samtliga granskningsområden uppfyller kraven.  
Rekommendationer. Säkerställa att kommentarer kring det långsiktiga utvecklings-
mönstret lämnas i förvaltningsberättelsen samt säkerställa att uppgift om bedömd, ge-
nomsnittlig nyttjandeperiod, för inventarier lämnas i förvaltningsberättelsen. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 2022-04-22  

 
Resultat pulsmätning 
Förbundsdirektör Päivi Havlund presenterar resultatet av den pulsmätning som genom-
fördes under mars 2022 för all personal, både heltid- och RiB-personal. Mätningen 
sker två gånger per år för heltidspersonal och 1 gång per år för RiB. Presentationen re-
dovisas på en förbundsövergripande nivå. Mätningen visar på mycket goda resultat av-
seende flera områden, bland annat gällande ledarskap. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Vad medarbetarna är stolta över år 2021 - presentation 
Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar om att på grund av pandemin så har fy-
siska medarbetardagar inte kunnat genomföras under 2021. I stället spelade förbunds-
ledningen in en film som bland annat innehöll vad som genomförts under året och vad 
som planeras inför år 2022. En viktig punkt var också att medarbetarna skulle lämna 
reflektioner över vad man känner sig stolt över 2021. En sammanställning av vad som 
inkommit redovisas. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Överlämning förbundsdirektör 
Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar om att hon lämnar sin tjänst den 31 augusti 
2022. En överlämning av arbetsuppgifter har påbörjats både till den tillträdande för-
bundsdirektören/räddningschefen och till den tillförordnade räddningschefen. När det 
gäller HR-chefsrollen så sker en viss överlämning till HR-specialisten.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Arvoden förtroendevalda direktionen 
 
Ordförande Mona Kolarby informerar om att i den nya förbundsordningen som gäller 
från och med 1 januari 2022, finns en text som avser att förbundet ska följa Gävle 
kommuns reglemente avseende arvoden. Enligt tidigare beslut har det enbart funnits 
två nivåer avseende arvoden men i den nya anpassningen finns tre nivåer. Ersättnings-
nivåerna gäller från och med 1 april 2022.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Övriga frågor 
T.f. räddningschef Emma Axelsson informerar om att anmälan till Arbetsmiljöverket 
samt Elsäkerhetsverket gjorts gällande flera händelser under insats då medarbetare er-
höll elstötar vid arbete på plåttak. Ingen erhöll några skador under insatsen, enbart obe-
hagskänslor. 
 
Vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson, ställer en fråga om förbundet erhållit remiss från 
Länsstyrelsen gällande program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka. 
T.f. räddningschef Emma Axelsson svarar att Gästrike Räddningstjänst erhållit remiss 
både från Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län och att ett arbete pågår, på 
tjänstepersonnivå, att besvara remissen. 
  
---------------------------------------------- 
 
 

Nästa beredning, 2022-05-10 
Nästa sammanträde, 2022-05-20 OBS! Heldag 
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