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Protokoll direktionen, Gästrike Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2022-10-28

Plats och tid

Brandstationen Gävle, ordförande och sekreterare,
övriga via Teams klockan 09:00 – 11:30

Närvarande
Se sidan 2

Justerade paragrafer
§ 29–36

Sekreterare

Jenny Axelsson

Ordförande

Carl-Ewert Ohlsson (C)

Justerare

Gabriella Eidhagen (V)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag
på Gästrike Räddningstjänsts webbplats.

Underskrift

Hamntorget 8
803 10 Gävle

Förnamn Efternamn

Telefonnummer
026-17 96 53

www.gastrikeraddningstjanst.se
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se
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Närvarande
Ledamöter

Ärende

Mona Kolarby (S) ordf.
Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordf
Emelie Carlsson Lejon (MP)
Birgittha Bjerkén (M)
Per-Ola Grönberg (L)
Torbjörn Jansson (S)
Hans Olsson (M)
Liz Zachariasson (SD)
Jörgen Alkberg (S)
Gabriella Eidhagen (V)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Ersättare
Azad Taher (L)
Ayser Bayraktar (C)
Anders Jansson Gladh (M)
Stefan Wigö (S)
Kerstin Nyström Hedvall (C)
Kerstin Alm (M)
Birger Larsson (C)
Linus Gunnarsson (M)
Tiina Kauppi (S)
Alf Persson (M)
Roger Petrini (M)
Clarrie Leim (C)
Övriga
Robert Strid, förbundsdirektör
Jenny Axelsson, ekonomichef
Emma Axelsson,
verksamhetsstrateg
Madelene Andersson,
kommunikationsstrateg
Håkan Andersson, beredskapsoch utvecklingssamordnare
Gustav Öst, dataskyddsombud
Johan Melin, Vision
Martin Johansson, SI
Fredrik Hellman, Kommunal
Johan Holmström, BRF
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Ärendelista
§ 29

Fastställande av dagordning

§ 30

Ordförandeberedning

§ 31

Sammanträdesdagar 2023

§ 32

Resultatutfall januari-september 2022

§ 33

Revidering ekonomisk plan 2023–2025

§ 34

Redovisning av delegationsbeslut

§ 35

Förändrade taxor myndighetsutövning

§ 36

Informationsärenden

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Fastställande av dagordning
§36 Informationsärenden justeras enligt nedan
Punkt 12 Medarbetarperspektiv utgår och ersätts med information gällande branden på
Stena Recycling i Gävle.

Beslut

Dagordningen fastställdes efter justering.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Ordförandeberedning
Beslut

Tillkännages att beredning har avhållits den 2022-10-18 i närvaro av ordförande Mona
Kolarby (S), vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson (C), ledamot Torbjörn Jansson (S)
och från Gästrike Räddningstjänst förbundsdirektör Robert Strid, verksamhetsstrateg
Emma Axelsson, samt ekonomichef Jenny Axelsson.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Sammanträdesdagar 2023
Ärendebeskrivning

Förslag till tidplan för direktionens sammanträden år 2023 har tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till tidplan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna tidplanen för direktionens
sammanträden 2023.

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32 Resultatutfall januari-september 2022
Ärendebeskrivning

I samband med varje direktionssammanträde presenterar Gästrike Räddningstjänst
förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Periodens resultat är
+754 tkr. Prognosen per 2022-12-31 är -1 524 tkr.
Resultatet presenteras för förbundet som helhet och jämförs med senast framtagna
prognos. Beslutad budget för verksamhetsåret finns även med som jämförelse men
noteringar kring eventuella avvikelser för perioden görs främst mot framtagen prognos.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna redovisningen av den
ekonomiska rapporten för perioden januari-september 2022.

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33 Revidering ekonomisk plan 2023–2025
Ärendebeskrivning

På direktionssammanträdet den 23 september 2022 togs beslut om att gå vidare med
de åtgärder som presenterats samt att fastställa den reviderade ekonomiska planen för
2023–2025, vilket innebar att ytterligare 5,1 mnkr behövde äskas från
medlemskommunerna för att täcka de ökade pensionskostnaderna, vilket skulle ge ett
totalt anslag för 2023 på 160,8 mnkr. Detta innebar även att gå vidare med alla av de
före-slagna åtgärderna förbundet presenterade.
Den 28 september och den 6 oktober hölls nya medlemssamråd som enligt plan skulle
ske efter det möte som skedde den 12 september med ekonomirepresentanter från
ägarkommunerna. Nya förutsättningar och framtagna åtgärder presenterades och
diskuterades.
På medlemssamråd den 6 oktober 2022 gav medlemskommunerna besked till
förbundet att tilldelande av budgetram för 2023 är 163,6 mnkr. Inga av de från
förbundet presenterade åtgärder beslutas att genomföras i samband med tilldelande av
ram för 2023. Förbundet har ett löpande uppdrag att alltid vårda tilldelade medel och
utföra prioriteringar vid behov för att hålla sig inom tilldelad ram.
Information kring kostnadsbild för arbetsmiljöåtgärd i Rörberg kom förbundet tillhanda
efter direktionssammanträdet den 23 september. Denna information fanns tillgänglig
och hanterades på medlemssamrådet den 6 oktober.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ekonomichef Jenny Axelsson.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta att fastställa reviderad ekonomisk plan 2023–
2025, vilket ger ett anslag för 2023 på 163,6 mnkr.

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av direktionen
antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till direktionen.
Redovisningen innebär inte att direktionen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla lämnad delegering.
Förebyggande enligt delegation till och med 2022-10-17.

Beslutsunderlag

Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explosiv
vara.

Beslut

Direktionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Förändrade taxor myndighetsutövning
Ärendebeskrivning

Revidering av taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat
på Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Det innebär att kommunen får ta betalt
för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd
mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
har sedan 2017 ett underlag för taxekonstruktion gällande denna typ av tillsyn och
tillståndsärenden. Föreslagna taxor följer SKR:s beräkningsunderlag.
Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt
lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Senaste
revideringen skedde 2018. Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor har förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor. Generell
översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp är genomförd. De föreslagna taxorna
följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.
Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor. Därmed föreslås respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för tillsyn och tillstånd
enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsutdrag från respektive kommunfullmäktige skickas till Gästrike Räddningstjänst.

Beslutsunderlag

Skrivelse från verksamhetsstrateg Emma Axelsson.

Förslag till beslut

Gästrike Räddningstjänst föreslår direktionen att föreslå till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige att besluta
1. att fastställa taxor enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01 för tillsyn och
tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen
(2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor.
2. att taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) från oktober.

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Informationsärenden
Branden på Stena Recycling i Gävle

Räddningschef Robert Strid informerar kring branden på Stena Recycling i Gävle. Det
är tredje gången på kort tid som en större brand inträffar hos Stena Recycling. Möte är
inbokat med Stena Recycling för att föra en dialog kring bland annat det systematiska
brandskyddsarbetet.
Beslut
Informationen tas med godkännande till protokollet.

Rapport GDPR granskning

Gustav Öst, dataskyddsombud presenterar den årliga granskningen av vårt GDPR
arbete. Granskningsområden 2022 har varit personuppgiftsbiträdesavtal, håller den
rättsliga grunden för behandling samt uppföljning av tidigare granskningar.
Förbättringar har konstaterats på ett antal brister från tidigare års granskningar.
Beslut
Informationen tas med godkännande till protokollet.

Skadeförebyggande enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor)

Håkan Andersson Beredskaps- och utvecklingssamordnare redovisar det pågående
arbete som pågår i de brandförebyggande nätverk som Gästrike Räddningstjänst är
aktiv i tillsammans med medlemskommunerna. Redovisning gjordes också av tillfällen
som aktiverat gruppen för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och
katastrofer (POSOM) i Gävle kommun, där Gästrike Räddningstjänst har ett
samordningsansvar.
Beslut
Informationen tas med godkännande till protokollet.

Avstämning verksamhetsmål samt budgetprocess 2023

Förbundets förslag till verksamhetsmål 2023 presenterades. Arbetet med att ta fram
mätbara måltal kopplade till föreslagna verksamhetsmål pågår. Verksamhetsplan och
tillhörande budget för 2023 kommer att tas upp för beslut på direktionssammanträdet
den 25 november 2022.
Beslut
Informationen tas med godkännande till protokollet.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Granskningsrapport PwC, delårsrapport 2022-01-01-2022-08-31

Granskningsrapporterna avseende delårsrapport samt rapport avseende god
ekonomisk hushållning presenterades. Revisorernas bedömning av delårsrapport
2022, inklusive rapporter utarbetats av sakkunnigt biträde från PwC, sänds till
respektive medlemskommuns fullmäktige för fastställande.
Beslut
Informationen tas med godkännande till protokollet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor att notera.
Nästa beredning 2022-11-16.
Nästa sammanträde 2022-11-25 (Plats, Engeltofta, Gävle) OBS! Anmälan krävs,
kommer separat inbjudan.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

