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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-25  

Förbundsdirektionen 
 

Justerandes  sign   Utdragsbestyrkande 
    

    

 
 

  

Plats och tid Teams   kl. 09.00-12.00  
   
   
Beslutande ledamöter Malin Svanholm, Kramfors  
 Åsa Sjödén, Sollefteå  
 Ida Stafrin, Kramfors  
 Lennart Mohlin, Härnösand  
   
Tjänstgörande ersättare Ingemar Jonsson, Sollefteå 

Ingemar Ljunggren, Härnösand 
 

 

   
   
Ersättare Matts Söderberg, Kramfors  
 Morgan Nordin, Sollefteå 

Karl-Johan Rahm, Kramfors 
Ingemar Wiklander, Härnösand 

 

   
   
   
Övriga närvarande Andreas Hoff, HKÅ  
 Marie Sjölund, HKÅ 

André Wadell, HKÅ 
 

 Greger Albertsson, BRF 
Owe Sahlberg, BRF 
Johan Hamberg, Kommunal 
Lennart Hallberg, Revisor 
Martin Nilsson, Revisor 
Sigge Tjärnlund, Revisor 

 

   
   
   
Justerare Lennart Mohlin  
   
Justeringens plats och tid   
   
   
   
Underskrifter   
 Marie Sjölund 

Sekreterare 
 

   
   
   
   
   
   
 Lennart Mohlin 

Justerare 
Malin Svanholm 
Ordförande 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

  

Organ Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
    

Sammanträdesdatum 2021-03-25   

    

Datum då anslaget sätts upp 2020- Datum då anslaget tas ned 2020- 
    

Förvaringsplats för protokollet Brandstationen Kramfors 
    
    
Underskrift    
 Marie Sjölund   
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Ärendelista 

§1 Val av justerare ................................................................................................................. 4 

§2 Godkännande av dagordning ............................................................................................. 5 
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§4 Hemställan om utökade medel 2021 .................................................................................. 7 

§5 Skrivelse från kommunal ................................................................................................... 8 
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§1 Val av justerare  

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 

att utse Lennart Mohlin att justera dagens protokoll. 

______ 
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§2 Godkännande av dagordning 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar  

att fastställa föreliggande dagordning. 

Ärendet 
Ordförande går igenom upprättad dagordning. 

______ 
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§3 Årsredovisning 2020. 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

 Fastställa årsredovisningen för 2020 enligt förslaget 

 Avsätta vinsten, 2 493 tkr, till det egna kapitalet 

 Det ska upprättas en plan för hur likviditetsöverskottet ska hanteras. Denna ska 
presenteras på direktionsmötet i maj 2021  

 
 

Ärendet 

 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 

2020. Den redovisar verksamhetens måluppfyllelse, insatsstatistik och nyckeltal 

avseende personal och ekonomiskt bokslut.  

 

Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 2 493 tkr.  

 

Anledningen till det positiva resultatet är främst vakanser inom organisationen. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
 

______ 
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§4 Hemställan om utökade medel 2021 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att:  

 Fastställa förslag till skrivelse. 

 Tillsända hemställan till respektive ägarkommun. 

  

 

Ärendet 
 

Riksdagen har beslutat om ökade krav på utökad övergripande ledning vid 

räddningstjänstinsatser. Då detta är en ambitionsökning från staten har det beslutats 

om ett tillskott på 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige, för att 

kompensera kommunerna för det utökade åtagandet. Dessa medel betalas ut till 

ägarkommunerna och räddningstjänstförbundet önskar nu få tillgång till dessa för att 

hjälpa till att delfinansiera den utökade samverkan med räddningstjänsterna i 

Västernorrland. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om särskilda medel för utökat åtagande operativ ledning 
 

Yttrande 
Direktionen önskar att en tabell läggs till i beslutsunderlaget som visar summan 

respektive ägarkommun erhåller från staten som kompensation för det utökade 

åtagandet. 

_____ 
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§5 Skrivelse från kommunal 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att : 

 Fastställa svaret 

 Skicka svaret till Kommunal 

 

Ärendet  
 
Kommunal yrkar på en extra satsning för att höja lönerna för brandmännen vid nästa 
lönerevision. 
 
Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en landsomfattande undersökning gällande 
lönerna för brandmännen. 

 
Löneuppgifterna kommer från räddningstjänsterna själva och avser medellön för 
tillsvidareanställda utan tillägg, räknat på heltid. 

 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen hamnar tyvärr längst ner på listan. 

 
Höga Kusten-Ådalen har en medellön på 25548 kr. Rikssnittet ligger 28190 kr. 
Räddningstjänsterna i Örnsköldsvik och Medelpad ligger på 26300 kr respektive 28060 
kr. 

 
Brandmännen har ett samhällsviktigt yrke och om man i framtiden ska kunna rekrytera 
personal till räddningstjänsten bör lönerna höjas rejält. 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Svar på Kommunals skrivelse. 

______ 
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§6 Avsiktsförklaring YZ 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

 Godkänna avsiktsförklaring för Räddsam YZ, och 

 Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att övriga räddningstjänster fattar 
samma beslut 

 

 

Ärendet 
 

De fem räddningstjänsterna i Jämtlands och Västernorrlands län samarbetar angående 

inrättande av ett gemensamt operativt ledningssystem – benämnt Räddsam YZ. De 

räddningstjänster som avses är Brand och säkerhet Örnsköldsviks kommun, Jämtlands 

räddningstjänstförbund, Medelpads räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga 

Kusten – Ådalen samt Räddningstjänsten Åre kommun. 

 

Beslut har fattats om att räddningstjänsterna i Västernorrlands län respektive Jämtlands 

län i ett första skede var för sig ska ha gemensamma operativa ledningssystem. Arbetet i 

Västernorrlands län benämns Räddsam Västernorrland. De båda länen har en likartad 

grund för uppbyggnaderna av sina ledningssystem. Samtidigt med arbetena för att 

införa gemensamma operativa ledningssystem i respektive län pågår ett projekt för att 

dra fördelar av de större operativa resurser som gemensamt finns att tillgå i två län. Ett 

tvålänssamarbete innebär också en omfattning på det antal insatser som Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap i sitt arbete med ett nationellt enhetligt 

ledningssystem finner mer rationellt för ett ledningssystem att hantera. 

 

 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Räddsam YZ 
. 

 

______ 
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§7 Plan för räddningsinsats Almer oil 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att:  

 Fastställa Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet i Härnösand 
 

Ärendet 

 

Enligt lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, även kallad "Sevesolagen", finns det två olika kravnivåer. Den 

lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med 

en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan 

förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att 

skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.  

Företag som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre 

kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas vart femte år, eller vid större 

förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, 

farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig 

kemikalieolycka. Företaget och kommunen är även skyldiga att ge information till 

närboende vid anläggningen. Kommunen skall också upprätta en plan för 

räddningsinsatser, enligt förordningen (SFS 2003:789) om ”Lag om skydd mot olyckor”.  

Detta dokument beskriver planeringen av räddningsinsatser, hur de resurser som kan 

behövas ska samordnas samt hur allmänheten ska varnas och informeras vid en 

händelse på de verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. 

Inom Härnösands kommun omfattas en verksamhet av detta krav – Almer Oil & 

Chemical Storage AB. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet i Härnösand  
 

______ 
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§8 Redovisning av delegationsärenden 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar  

att lägga delegationsärenden med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Förbundsdirektionen har fått ta del av delegationsärenden avseende: 

 Tillsyner LSO 

Inga nytillkomna förelägganden. 

 Tillstånd och tillsyner LBE 

Två tillstånd har utfärdats, ett till Flüggerfärg i Härnösand och ett till Mondi i 

Kramfors. 

Inga nytillkomna tillstånd och tillsyner. 

 Rengöring och brandskyddskontroll (”sotning”) 

Inga nytillkomna förelägganden. Ett beviljat tillstånd om egen sotning har 

utfärdats. 

 

 

 

 

______ 
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§9 Informationsärenden 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar  

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Förbundsdirektionen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 Krisavtal med kommunerna 

Räddningschef Andreas Hoff informerade kring att alla tre ägarkommuner har 

sagt upp krisavtalet mot Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen där vi 

tillhandahöll en krisberedskapssamordnare. Andreas presenterade olika förslag 

som diskuterats med de tre ägarkommunernas kommunchefer. 

 Skrivelse till regeringen 

Andreas Hoff informerade kort kring den gemensamma skrivelsen från YZ till 

regeringen angående statens krav på att höja kompetensen på de nya 

befälsutbildningarna som leder till ökade kostnader för MSB. Yrkandet i skrivelsen 

är att staten skjuter till extra pengar till MSB för att kunna nå de nya kraven utan 

att annan utbildning blir drabbad. 

 Ekonomi 2022 

Arbetsgivaren informerade kring att äskandet av kommunalbidrag för 2022 

kommer att bestå av flera delar: den årliga löneökningen, extra höjning för att 

höja brandmännens grundlöner och även en extra peng till införande av Räddsam 

YZ och de merkostnader detta kommer att innebära. 

 Arbetsorganisationernas frågor till direktionen 

Greger Albertsson informerade att det planeras en utbyggnation med en tvätthall 

på Näsåkers brandstation, mer information kommer vid senare tillfälle. 

 Information från förbundet 

Vår controller Elin Engkvist har sagt upp sig vilket gör att en ny controller måste 

rekryteras. Vi har just nu två pågående rekryteringar, en av två nya styrkeledare 

till Kramfors samt brandmän till resursen.  

Vi kommer även under våren att genomföra både preparandutbildning för 

nyanställda deltidsbrandmän och sommarintro för våra sommarvikarier. Detta 

kräver extra planering och försiktighet med tanke på den pågående pandemin. 

Fortsättningsvis så arbetar vi även i förbundet med lönerevision 2021, vi har som 

ambition att ny lön skall betalas ut i maj. 

 Övriga frågor 

 Sammanträdet avslutas 

 

___ 


