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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20  

Plats och tid 
Clarion Hotel Winn, Gävle, kl. 10.08 – 12.09 

 
Närvarande 
Se sidan 2 
 
Justerande paragrafer 
§ 12 - 18 

 

 
Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Birgittha Bjerkén (M) 

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

Organ 
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

 

Anslag sätts upp 
 

Anslag tas ned 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

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   
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)  X    
Gabriella Eidhagen (V)   X Alf Persson (M)  
Inga-Lil Tegelberg (S)  X    
Eva Sidekrans (M)   X   

 
Ersättare  Närv. Frånv 

Vakant (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 

 
Tjänstemän    

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

 X  

Madelene Andersson, kommunikations-
strateg 

 X  

Agneta Holgersson, redovisningseko-
nom 

 X  

Sofia Lindblad    
    

 
Personalföreträdare    

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

§ 18 Informationsärenden justeras enligt nedan 
 
Punkt 11, i dagordningen, Medarbetarperspektiv – Sofia Lindblad, samordnare RiS,  
flyttas och läggs efter punkt 6, Ordförandeberedning. 
 
Ny punkt 14, Brandkonferensen 2022. 
 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

 
 

Beslut  

 

 

 

 

 

 

Dagordningen fastställdes efter justering.  
 
 
---------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

  
 § 13 Ordförandeberedning 

Beslut 
Tillkännages att beredning har avhållits den 2022-05-09 i närvaro av ordförande  
Mona Kolarby (S), vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson (C). ledamot  
Torbjörn Jansson (S) och från Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör  
Päivi Havlund, t.f. räddningschef Emma Axelsson, ekonomichef Jenny Axelsson samt 
redovisningsekonom Agneta Holgersson. 
 
------------------------------- 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

 
§ 14 Tertial 1 2022 Gästrike Räddningstjänst  

Ärendebeskrivning 
I samband med varje direktionssammanträde presenterar Gästrike räddningstjänst, för-
bundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Vid varje tertial present-
eras det ekonomiska utfallet som en del i den tertialrapport som tas fram. Tertialrap-
porten inkluderar förutom ekonomiskt utfall även uppföljning av verksamhetsmål och 
nyckeltal.  

Totalt har förbundet tolv verksamhetsmål grupperade i fokusområdena; effektiv orga-
nisation, hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare.  

Sex verksamhetsmål bedöms vid utgången av april månad ha ett utfall som indikerar 
att målen kommer uppnås när summering görs för året.    

Fem verksamhetsmål bedöms delvis uppfyllda. Förbundet bedömer att fokus ska fort-
satt vara att genomföra de aktiviteter som är framtagna och på detta sätt ska även dessa 
mål vara möjliga att uppnå för 2022.  

Ett av målen finns inget utfall på då undersökningen som ligger till grund för mätetalet 
genomförs först i slutet på året. De aktiviteter som är planerade att genomföras för att 
uppnå målet arbetas vidare med under året.  

Resultatet för perioden januari – april är -162 tkr. Prognosen för helåret beräknas till 
+277 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson, samt tertialrapport 1 – 2022. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna tertialrapport 1, för perioden 
2022-01-01 – 2022-04-30.  
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

§ 15 Fastställa ekonomisk plan för åren 2023 - 2025 

Ärendebeskrivning 
Förbundet har sammanställt de förutsättningar och behov som finns för nästkommande år. 
Planen inkluderar drift- och investeringsbudgetför de tre närmast kommande åren.  
 
Efter det att medlemmarna enats om den ekonomiska ram som gäller för 2023 påbörjas 
arbetet med att ta fram en årsbudget vilken inkluderar mål och riktlinjer som är av bety-
delse för en god ekonomisk hushållning.   
 
På grund av att det är första året med ny budgetprocess har tidsplanen förskjutits något. 
Budgetsamråd skedde med medlemskommunerna den 19 maj. Detta möte följs upp med 
ett ägarsamråd där medlemmarna enas om den ekonomiska ram som ska gälla för förbun-
det 2023. Den ekonomiska plan som föreslås fastställas på sammanträdet kan bli föremål 
för revidering efter det att förbundet får återkoppling från ägarsamrådet.  
 
Bakgrund 
Enligt 11 kap. 8 § Kommunallag (2017:725) ska förslag till budget upprättas av styrelsen 
före oktober månads utgång. 9 § anger att styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast 
ska lämna sina särskilda budgetförslag till styrelsen. Vidare anges det i lagen enligt 10 § 
att fullmäktige före november månads utgång ska fastställa budgeten. De år då val av full-
mäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.  
 
I förbundsordningen är det reglerat att medlemmarna senast i april månad enas om den 
ekonomiska ram som ska gälla för nästkommande budgetår. Direktionen ska senast i juni 
månad fastställa ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren. Årsbudget ska upp-
rättas senast i september månad. Direktionen fastställer årsbudget på årets sista direktions-
möte, vilket infaller den 25 november. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson. 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta 
  
att godkänna redovisning av ekonomisk plan för åren 2023 – 2025, vilket visar på behov 
av ökade anslag med totalt 16,3 mnkr för år 2023. I enlighet med besked från ägarna vid 
budgetdialog 2022-05-19, har därmed 1,0 mnkr räknats bort från behovet, vilket var avsett 
för åtgärder kopplade till totalförsvaret, 
 
att fastställa de nya förutsättningarna som redovisats, vilket medför att behovet av anslag 
år 2023, har ökat med 10,9 mnkr, jämfört med det som presenterades när plan för åren 
2022 – 2025 antogs under 2021. Det ökade behovet inkluderar kostnadsökningar för driv-
medel, högre uppräkning för löneökningar samt högre pensionskostnader, 
 
att därmed beslutar förbundsdirektionen att fastställa den del av ekonomisk plan för år 
2023, som är antagen i ekonomisk plan 2022 – 2025, vilket summerar ökade anslag med  
5,4 mnkr, samt 
 
att förbundsdirektionen beslutar att invänta återkoppling från ägarkommunerna, hur det 
ökade behovet på totalt 10,9 mnkr år 2023 ska hanteras. 
 
  
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sid 8 (11)  

 
   

Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

§ 16 Revidering handlingsprogram 

Ärendebeskrivning 
Handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor har reviderats i tabell 9 för att an-
passas till de nu rådande förutsättningarna för beredskap i förbundet.  

Revideringen avser återbesättning av personal i Sandviken, från maj 2022, till att nu om-
fatta ett befäl och fem brandmän från tidigare ett befäl och fyra brandmän.  

Revidering har även skett avseende benämningar av ledningsfunktioner. Dessa ändringar 
medför ingen förändring av förbundets förmåga utan syftar till att anpassa texten till nuva-
rande benämningar.  

Bakgrund 
Handlingsprogrammet ska revideras när förändringar sker för att spegla vilken beredskap 
som Gästrike Räddningstjänst har för att hantera räddningsinsatser.  

År 2021 skedde utökning av Gästrike Räddningstjänst förmåga med utvecklande av ytter-
ligare en heltidsstation i Rörberg. Förändringarna medförde behov av att minska antal 
medarbetare av de operativa grupperna i Sandviken och Gävle, till följd av att de ekono-
miska uppräkningarna som kommunerna medgav för utvecklingen vid stationen i Rörberg 
inte täckte att bibehålla beredskapen oförändrad i Gävle och Sandviken.  

Gästrike Räddningstjänst har sedan dess planerat för återbesättning med start i Sandviken 
under 2022.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från t.f. räddningschef Emma Axelsson. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna de revideringar som genomförts i 
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 
 
Beslut 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 
------------------------------------- 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

   

 

Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

§ 17 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. 2022-05-09 
 
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 2022-05-20 

§ 18 Informationsärenden 

Medarbetarperspektiv 
Sofia Lindblad, samordnare RiS (Räddning i Samverkan), presentera sig själv och sin 
roll inom RiS. I dagsläget ingår 18 kommuner, med en folkmängd om cirka 480 000 
invånare. 7 räddningstjänstorganisationer med totalt 55 räddningsstationer och ungefär 
7000 larm per år. 
I rollen ingår att samordna ledning och utveckling av RiS och det innebär bland annat 
att utveckla och förvalta den gemensamma ledningsorganisationen inom RiS utifrån 
styrgruppens inriktning, att leverans sker enligt mål, tidplan och budget, att leda, pla-
nera, koordinera och följa upp arbetet med arbetsgrupper, samt att information når ut 
till berörda parter, både intern och externt. Arbetsuppgifterna kommer utökas i en 
kommande utvecklings- och förvaltningsfas. Kommer att verka som regional lednings-
utvecklare, ett uppdrag på 15% som MSB finansierar. 
Det som kommer att ske närmast är en utbildningsdag för vakthavande befäl/lednings-
befäl i ledningsdoktrin, ledningsinstruktion samt bilagor, pågående utveckling av CS 
Atom för övergripande riskbild och lokal riskbild, dagliga avstämningsmöten för de 
olika rollerna, personalplanering, samt fortsatt utveckling av rutiner och lathundar för 
att likställa arbetssätt. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
 
Skadeförebyggande enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) 
Beredskaps- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson redovisar det pågående 
samarbetet tillsammans med medlemskommunerna. Kontakt är nu även skapad med 
Hofors och Ockelbo kommuner.  
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 
Sammanträdesdatum 2022-05-20 

Visselblåsare – ny lag 
Förbundsdirektör Päivi Havlund informerar om den nya visselblåsarlagen som kom i 
december 2021. Lagen skyddar den som slår larm om missförhållanden. Den 17 
juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare samt alla 
(såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare vara skyl-
diga att ha en visselblåsarfunktion på plats. Lagen bygger på ett EU-direktiv från 2019. 
Den ersätter en tidigare visselblåsarlag som funnits sedan 2016. En visselblåsning kal-
las det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller 
samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. 
Gästrike Räddningstjänst arbetar nu med en konsekvensbedömning och får hjälp med 
ett hängavtal via inköpsenheten hos Gävle kommun. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
Brandkonferensen 
Beredskap- och utvecklingssamordnare Håkan Andersson informerar om Brandkonfe-
rensen 2022 som arrangerades av Brandskyddsföreningen, tillsammans med Före-
ningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Gästrike Räddningstjänst som var värd 11 - 12 maj och som genomfördes i 
Gasklockorna i Gävle. Konferensen är ett årligt forum för politiker och personer som 
arbetar med ledning och verksamhetsutveckling inom räddningstjänsten. Förbundet an-
svarade för ett som block som hette ”När väder blir farligt”. Utifrån våra erfarenheter, 
från framför allt, skyfallet i augusti 2021. Tillsammans med Gästrike Vatten, Gavle-
gårdarna och Restvärdesräddning i Sverige AB, delade vi med oss av våra insatser. 
Andra block som ingick i programmet var ”Förändrat säkerhetspolitiskt läge” där 
bland annat justitie- och inrikesminister Morgan Johansson redogjorde för ett nytt sä-
kerhetspolitiskt läge och ”Hela samhällets räddningstjänst” där utmaningarna med 
jämställdhet och mångfald som finns inom räddningstjänsten, likt andra organisationer, 
diskuterades och hur arbetet med rekrytering och inkludering ska ske. 
 
Beslut 
Informationen tas med godkännande till protokollet. 
 
------------------------------------ 
Övrigt 
 
Vid direktionens sammanträde avtackades förbundsdirektör Päivi Havlund av direkt-
ionens ordförande Mona Kolarby å direktionens vägnar, då Päivi valt att ej förnya sitt 
förordnande och kommer att avsluta sin anställning 2022-08-31. 
------------------------------------ 
 
Nästa beredning 2022-09-14 
Nästa sammanträde 2022-09-23  
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