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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

Plats och tid 

Brandstationen, Gävle kl. 09.00 – 11.52 

 

Närvarande 

Se sidan 2 

 
Justerande paragrafer 

§ 19 - 28 
 

 

Sekreterare Agneta Holgersson 

Ordförande Mona Kolarby (S) 

Justerare Inga-Lil Tegelberg (S) 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. 

Organ 

Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 

2022-09-23 

 

Anslag sätts upp 

 

Anslag tas ned 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Gästrike Räddningstjänsts kansli 
 

  

Underskrift Agneta Holgersson 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

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 Anders Jansson Gladh 

(M) 

 

Per-Ola Grönberg (L)   X Kerstin Alm (M)  

Torbjörn Jansson (S)   X    

Hans Olsson (M)  X    

Liz Zachariasson (SD)   X Linus Gunnarsson (M)  

Jörgen Alkberg (S)  X    

Gabriella Eidhagen (V)  X    

Inga-Lil Tegelberg (S)  X    

Eva Sidekrans (M)  X    

 
Ersättare  Närv. Frånv 

Azad Taher (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    

Robert Strid, förbundsdirektör  X  

Jenny Axelsson, ekonomichef  X  

Emma Axelsson, verksamhetsstrateg  X  

Madelene Andersson, kommunikations-

strateg 

 X  

Agneta Holgersson, redovisnings- 

Ekonom/sekreterare 

 X  

Frida Skogsberg, HR-specialist  § 26 X  

 
Personalföreträdare    

Johan Melin, Vision  X  

Martin Johansson, SI   X 

Hans Welander, Kommunal   X 

Johan Holmström, BRF  X  
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Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

 
§ 19 Fastställande av dagordning 

 Beslut 

Dagordningen kompletterades med ett informationsärende, punkt 17 gällande uppsäg-

ning av hyreskontrakt för brandstationen i Skutskär.  

 

Därefter fastställdes dagordningen. 

 
 

 ---------------------------------- 
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§ 20 Ordförandeberedning 

Beslut 

Tillkännages att beredning har avhållits den 2022-09-14 i närvaro av ordförande Mona 

Kolarby, (S), vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson, ledamot Torbjörn Jansson och från 

Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör/räddningschef Robert Strid, ekonomichef 

Jenny Axelsson, verksamhetsstrateg Emma Axelsson, samt redovisningsekonom/sek-

reterare Agneta Holgersson. 
 

------------------------------- 
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Sammanträdesdatum 2022-09-23 

 

§ 21 Revidering budget 2022  

Ärendebeskrivning 

Förbundet föreslår revidering av budget 2022 för att göra uppföljningsarbetet tydligare 

och för att förenkla i framtida budgetprocesser. 

Justeringen påverkar hur intäkter/kostnader fördelas mellan raderna. De största pos-

terna beror på att beslutad praktisk hantering av avräkning för kostnader avseende 

Räddning i Samverkan skiljer sig från det antagande som gjordes när budgeten besluta-

des.    

Total ram påverkas inte.   
 

Bakgrund 
Förbundsdirektionen beslutade budget 2022 på direktionsmötet den 26 november 

2021. Vid detta tillfälle var bland annat inte rutinen klar för hur kostnaderna inom 

Räddning i Samverkan (RiS) praktiskt skulle hanteras. Denna rutin blev klar under vå-

ren 2022 och hanteringen skiljer sig från det antagande som gjordes när budgeten be-

slutades. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna reviderad budget för 2022.  
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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Sammanträdesdatum 2022-09-23 

§ 22 Delårsrapport 2022-08-31  

Ärendebeskrivning 

Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfall som en del i den delårsrapport som tas 

fram. Rapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av verksamhetsmål. I 

samband med delårsrapporten utförs även revision.  

 

För perioden redovisar förbundet ett positivt resultat på 0,4 mnkr. Prognosen för helåret 

2022 är ett underskott på 1,5 mnkr. 

 

Bakgrund 
Förbundet ska enligt 11 kap. 16§ Kommunallag (2017:725) sammanställa minst en delårs-

rapport som upprättas enligt 13 kap. 1§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och re-

dovisning.  

Delårsrapporten ska inom två månader efter utgången av den period räkenskapsåret som 

delårsrapporten omfattar överlämnas till fullmäktige och revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna delårsrapporten för perioden  

2022-01-01 – 2022-08-31. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

 

§ 23 Åtgärder för ett årsresultat i balans 2022 
 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Räddningstjänst prognostiserar i delårsrapporten ett negativt resultat för 2022 på 

1,5 mnkr. Omvärldsläget med högre priser på till exempel drivmedel och förbrukningsma-

teriel har givit förbundet stora kostnadsökningar som inte var budgeterade för. Genom 

omprioriteringar och lägre prognostiserad pensionskostnad från KPA har dessa kostnader 

fram till nu hanterats inom given ram. Sedan senaste prognosen i april har två större saker 

skett som påverkar helårsprognosen. 

 

1. Förbundet har blivit debiterad självrisk för brand i hyrd övningsanläggning på 0,7 

mnkr.  

2. Besked från ägarkommunerna den 3 juni att den intäkt som förbundet budgeterat 

att fakturera kommunerna separat, som avser bidrag för operativ ledning inte ska 

faktureras ägarkommunerna 2022, vilket motsvarar 0,7 mnkr.  
 

Förbundet genomför även sin årliga genomgång av underlaget som ligger till grund för 

KPA:s pensionsskuldsberäkning. Detta arbete är vid delårsrapporten inte klart, men för-

bundet ser att justeringar kommer att göras som troligen innebär en positiv effekt på årets 

resultat.  

Med hänsyn tagen till att det är extraordinära händelser som genererar ett prognostiserat 

underskott, och att verksamheten efter den ekonomiska genomlysningen under andra hälf-

ten av 2021 redan bedrivs inom en snäv ekonomisk ram, föreslås att förbundet inte startar 

upp ett arbete med åtgärder utan i steg ett gör klart genomgången av underlaget till  

pensionsskuldsberäkningen. När detta arbete är klart görs en ny prognos för årets resultat. 

Denna presenteras för ordförandeberedningen för eventuell vidare hantering. 

 

Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundsdirektionen i samband med negativ pro-

gnos påvisa åtgärder för ett årsresultat i balans. Blir det trots dessa åtgärder ändå ett nega-

tivt årsresultat åläggs respektive medlem (ägarkommun) att täcka underskott enligt gäl-

lande fördelningsmodell. Detta regleras i samband med årsbokslut. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en 

ny prognos som presenteras för ordförandeberedningen, senast den 16 november 2022. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

 

 

§ 24 Ändrade förutsättningar – Ekonomisk plan 2023 – 2025 
 

Ärendebeskrivning 

Åtgärder har tagits fram för att hantera att den tilldelade ramen för 2023 är 3,4 mnkr lägre 

än det presenterade behovet. Sedan den ekonomiska planen presenterades har även KPA 

uppdaterat parametrar för beräkning av pensionskostnader. Det gör att förbundets pens-

ionskostnader ökar med ytterligare 4,6 mnkr för år 2023. Total ökning av pensionskostna-

derna 2023 jämfört med 2022 summerar ihop till 12,1 mnkr. 

 

Bakgrund 
Den 5 maj skickades underlag ut till medlemskommunerna avseende budgetram 2023 och 

plan för 2024–2025. Den 19 maj presenteras förslaget via Teams för representanter för 

ägarkommunerna. Den 20 maj hanterade förbundsdirektionen frågan men inget slutgiltigt 

beslut togs då ingen ram för kommunbidraget 2023 meddelats från ägarna. Den 3 juni 

hölls ett ägarsamråd och Gästrike Räddningstjänst meddelas efter det att tilldelad ram är 

3,4 mnkr lägre än vad det presenterade behovet var. Gästrike Räddningstjänst fick då i 

uppdrag att beskriva vilka konsekvenser detta får och presentera det för ägarkommunernas 

ekonomer den 12 september, vilket så också har skett. Det meddelas förbundet att ett nytt 

ägarsamråd ska hållas i direkt anslutning till mötet den 12 september, datum för detta har 

inte meddelats.   

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att 

 

1. Gästrike Räddningstjänst ska gå vidare med genomförandet av de åtgärder som 

presenterats i bilaga ”Åtgärder budgetram 2023”. 

2. fastställa reviderad ekonomisk plan 2023–2025 vilken inkluderar justeringar en-

ligt beslutspunkt 1 samt tillkommande kostnader för pension. 

3. äska ytterligare 5,1 mnkr från medlemskommunerna i kommunbidrag avseende 

2023 för att täcka tillkommande pensionskostnader samt för att täcka budgetun-

derskott som uppstår trots genomförande av åtgärder enligt beslutspunkt 1. Totalt 

kommunbidrag för 2023 blir då 160,8 mnkr.  

 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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Sammanträdesprotokoll  
Räddningsdirektion 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

§ 25 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22, med Brand-

männens Riksförbund, Kommunal och Vision  

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsgivarförbundet Sobona har träffat överenskommelse med Brandmännens Riksför-

bund, Kommunal och Vision om Bestämmelserna för räddningstjänstpersonal i beredskap 

RiB22– I lydelse från 2022-05-01. Avtalet med tillhörande bilagor gäller för perioden 

2022-05-01 – 2024-04-30. Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för rädd-

ningstjänstpersonal i beredskap och ersätter RiB 19.  

Avtalet i sin helhet inklusive bilagor finnas att finna på SKR:s hemsida: 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i bered-

skap, RiB 22 | SKR 

 

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun eller kommunalför-

bund och berörd arbetstagarorganisation att träffa kollektivavtal om RiB i lydelse 2022-

05-01. Parterna är ense om att sådant lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till stånd 

genom att arbetsgivaren beslutar om att anta RiB i lydelse 2022-05-01 som lokalt kollek-

tivavtal. Arbetsgivaren tillställer arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag 

över beslutet. 

Bakgrund 

I kommunallagen framkommer det att kommunalförbund, likt kommuner, har ett själv-

styre. Det gör att Sobona och SKL inte kan besluta om centrala kollektivavtal för oss utan 

direktionen behöver anta de centrala avtal som förhandlats fram. Gästrike räddningstjänst 

är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona vilket gör att vi har gett dem delegation att 

förhandla för oss. Konsekvensen blir att centralt förhandlade avtal gäller.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från HR-specialist Frida Skogsberg. 
 

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att anta Överenskommelse om lön och anställ-

ningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22, med Brandmännens Riks-

förbund, Kommunal och Vision som lokalt kollektivavtal.    

Beslut 

 
Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 

 

------------------------------------- 
 

 

 

 

 

https://skr.se/skr/tjanster/cirkular/cirkular/2022/overenskommelseomlonochanstallningsvillkorforraddningstjanstpersonaliberedskaprib22.63685.html
https://skr.se/skr/tjanster/cirkular/cirkular/2022/overenskommelseomlonochanstallningsvillkorforraddningstjanstpersonaliberedskaprib22.63685.html
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§ 26 Revidering arbetsmiljöpolicy  

Ärendebeskrivning 

Gästrike Räddningstjänst ser behov att revidera följande i arbetsmiljöpolicyn:  

• Ta bort meningen att arbetsmiljöpolicyn ska revideras årligen. 

• Ändra hänvisningar som görs till rollen HR-chef och till att hänvisa till HR. 

• Komplettera med stycke kring mångfald och jämställdhet. 

 

Föreslagna ändringar i arbetsmiljöpolicyn är samverkad med de fackliga parterna den  

13 september 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från HR-specialist Frida Skogsberg. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår direktionen besluta att anta reviderad arbetsmiljöpolicy. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag. 
 

------------------------------------- 
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§ 27 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. 2022-09-12 
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explo-

siv vara. 
 

Beslut 

Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 

----------------------------------------------------- 
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§ 28 Informationsärenden 

Översyn myndighetsutövning 

Verksamhetsstrateg Emma Axelsson informerar om att det har uppmärksammats att 

det i nuvarande delegationsordning, finns vissa felaktigheter eller otydligheter. Över-

syn av delegationsordningen kommer dels att göras utifrån nya förbundsordningen, 

dels säkerställa så att förändringar i lag om skydd mot olyckor, från oktober 2020, är 

medtagna i delegationen. 

 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 

 

Taxor myndighetsutövning samt sotning 

Verksamhetsstrateg Emma Axelsson informerar om att taxor för myndighetsutövning 

avseende tillsyn och tillstånd inte har reviderats eller räknats upp sedan 2018. Arbete 

pågår att revidera dessa taxor, samt att få beslutat om årlig uppräkning. Respektive 

kommuns kommunfullmäktige ska besluta om taxorna. 

 

Gästrike Räddningstjänst fick i uppdrag från ägarkommunerna att ta fram process 

kring beslut om sotningstaxor samt uppräkning av sotningsindex. Arbete pågår att ta 

fram en gemensam sotningstaxa för alla medlemskommuner, samt tydliggöra process 

kring uppräkning. Respektive kommuns kommunfullmäktige ska besluta om taxorna.  

 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 

 

Arbetsmiljöinformation 

Framställan gjorts enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåt-

gärd på brandstationen i Rörberg. 

Förbundsdirektör Robert Strid redogör för hanteringen av inkommen framställan och 

dialogen med fastighetsägaren Gävle kommun.  

 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 

 

Uppsägning hyreskontrakt brandstationen i Skutskär 

Älvkarleby kommun, har den 19 september 2022, meddelat Gästrike Räddningstjänst, 

att de säger upp hyreskontraktet för brandstationen i Skutskär. Uppsägningen görs på 

grund av omförhandling och nuvarande kontrakt löper ut 2024-12-31. 

 

Beslut 

Informationen tas med godkännande till protokollet. 

  
--------------------------------------------- 
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Nästa beredning 2022-10-18 

Nästa sammanträde 2022-10-28, (via Teams)  
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