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Verksamhetsplan 2021  

Branschråd Räddningstjänst 

 

Syfte med Sobonas branschråd 

Branschråden är ett samverkans- och samrådsorgan för Sobonas medlemmar inom samma 

bransch. Branschråd har till uppgift att inom ramen för verksamheten i Sobona, och i enlighet 

med Sobonas bolagsstyrelses strategier nå uppsatta mål, främja 

branschens/verksamhetsområdets gemensamma arbetsgivarintressen. 

I samband med avtalsrörelse kan övergripande avtalsfrågor rörande alla 
branscher/verksamheter diskuteras i branschrådet för att ge ordförande input inför 
diskussionerna i Avtalsrådet och kansliet input till förhandlingsarbetet.  
 
När det gäller branschspecifika avtalsfrågor kan branschrådet önska inrätta en 
arbetsgivardelegation med särskilda förhandlingsuppgifter för branschen.  
 
Varje branschråd har möjlighet att arrangera aktiviteter till nytta för branschen. Det kan till 
exempel vara att genomföra branschdag, studiebesök, eller utveckla webbstöd.  
 
Bolagsstyrelsen sätter årligen ramarna för denna typ av aktiviteter i Sobonas budget.  
 

Branschrådet ska för varje år fastställa en verksamhetsplan och årets arbete ska redovisas i 

en verksamhetsberättelse. Nedan följer en sammanfattning över vad som planeras för 2021 

 

Verksamhetsaktiviteter 2021 

Ordinarie branschrådsmöten planeras till 5–6 gånger för året. 

Extra möten kan tillkomma om särskilt uppkomna frågor uppstår.  

Under våren 2021 planeras fortsatt digitala möten med anledning av pandemin. 

Vid varje möte finns teman utöver ordinarie mötespunkter och är enligt arbetsordningen för 

branschrådet. 

 

Januari/Februari Avstämning av föregående års branschråd.  

(Upprätta en verksamhetsberättelse för det gångna året  

gäller from 2022). 

Genomgång och inriktning av innevarande års aktuella förhandlingar 

inom arbetsgivarområdet – räddningstjänster. 

April/Maj                   Nå förankring för räddningstjänsterna nationellt. 

                                  Vilka frågor förväntas branschrådet driva både på kort-  

                                  och på lång sikt.  

                                  Se över behovet av arbetsgrupper inom sakområden.           

                                  Planera för branschdagar för 2022. 
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September/oktober     Arbetsgrupperna arbetar med beslutade aktiviteter som redovisas vid                  

                                      branschrådsmöten. Arbeta med avtalsprocessen kring RiB-19 och      

                                      samla in synpunkter nationellt. 

November/december      Arbeta fram en verksamhetsplan för 2022 med tydliga mål på                       
                                          kort- och långsikt, påkopplat med mätbara nyckeltal och                
                                          aktiviteter. Inventera arbetet kring RSAP. 

 

Preliminära teman 2022–2024 

Avtalsprocessen kring RiB-19, 2022.   

Arbeta vidare med RSAP, 2022. 

Samla in synpunkter nationellt kring bilaga AB samt bilaga R, 2022. 

Gemensam tolkning av gällande avtal med facken, 2022. 

 

Avtal att beakta  

Allmänna bestämmelser utgår 2024-03-31. 

HÖK 20 utgår 2024-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid  

av 3 kalendermånader. 

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19 utgår 2022-04-30 

Bilaga R -Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten 

 

Följande frågor behandlas per arbetsmöte: 

1. Öppnande av mötet 

2. Fastställande av dagordning samt val av sekreterare 

3. Fastställa föregående mötesanteckningar 

4. Aktuell information från Sobona 

5. Aktuella frågor för branschen/företagen- i korthet 

6. Branschrådets teman och/eller aktiviteter (se ovanstående inriktning) 

7. Övriga frågor 

8. Avslutning 
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Ledamöter för branschrådet 

Päivi Havlund, ordförande 

Gästrike Räddningstjänstförbund 

Jan Sjöstedt,  

Räddningstjänsten Väst 

Maria Thögersen 

Räddningstjänsten Syd 

Ingela Wik 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Marie Sjölund 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Martin Öhrstedt  

Brandkåren Attunda 

Hans Därnemyr  

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

För branschrådet 

Päivi Havlund 

Ordförande  

 


