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Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 
www.skl.se   

 

 

VÄLKOMMEN TILL 

Presidiedagar för räddningsnämnder 
För dig som är ordförande, vice ordförande eller förvaltningschef/ledande tjänsteman inom 

området kommunal räddningstjänst 

 

SKL arrangerar två inspirerande dagar i oktober 2016 där ni som leder nämnd eller motsvarande 

politisk församling inom området räddningstjänst får träffas och diskutera strategiska frågor. Vi ser 

gärna att ni bjuder med chefer på ledningsnivå i räddningstjänstorganisationen eller förvaltningen. 

Ni får träffa kollegor, utbyta erfarenheter, lyfta dagsaktuella frågeställningar och nya idéer. Vi tar 

fram ett program som möjliggör till dialog med både oss här på SKL och med berörda myndigheter 

och departement. 

 

Boka in datumen eller gå in på länken och anmäl dig redan nu! 

 

Datum 20-21 oktober 2016 - lunch-till-lunch 

Plats SKL/Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 

Kostnad 3 000 kronor 

Anmälan Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender sök upp önskat 

konferensdatum. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 19 september. 

Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan 

person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. 

Information Frågor om konferensens innehåll kan ställas till: 

Max Ekberg, 08-452 78 57, max.ekberg@skl.se 

För övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta  

Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se 

 
Ett mer detaljerat program kommer efter sommaren.  
 

Varmt välkomna! 

 

   

 

 

 



VÄLKOMMEN TILL

Pactas ordförande och VD-dag

6 OKTOBER 2016
12 MAJ

Arbetsgivarförbundet Pacta är en arbetsgivarorganisation med kommunala avtal för kommunala bolag och 

kommunalförbund. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, 

stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan 

nämnda medlemmarna, samt några privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet 

som lämnats över. Pacta har c:a 640 medlemmar med c:a 53 000 medarbetare. Pacta har exklusiv rätt att teckna 

kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med 

våra medlemmar arbetsgivarrollen. 

Pacta bjuder nu exklusivt in alla VD:ar och ordföranden för Pactas
medlemsbolag till en dag fokuserad enbart på ordförande- och VD-rollen. 
Givetvis är du som förbundsdirektör respektive ordförande i 
kommunalförbund också välkommen.

Du får lyssna till:

Bengt Baron, fd VD för bland annat Vin & Sprit, Leaf och Cloetta. Bengt var 
sommarpratare för Sommar i P1 2015. Bengt har även en framgångsrik fd
karriär som simmare, med OS guld som kronan på verket. 

Claes-Göran Sylvén, styrelseordförande i börsnoterade ICA-gruppen samt 
modekedjan MQ.

Gunnar Westling, ekonomiedoktor med fokus på bland annat ledarskap och 
ledningsgruppsutveckling inom offentlig sektor. Som forskare är Gunnar 
knuten till IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, där han bland annat jobbar 
med VD- och styrelseutbildningar. 

Wilhelm Lüning, advokat på Advokatbyrån Cederquist, arbetar med 
bolagsrätt och frågor rörande bolagsstyrning samt VD-avtal. 

Vilka förväntningar har du som styrelseordförande på din VD?  Och vilka 
förväntningar har du som VD på din styrelseordförande?

Vilka förväntningar har du på dig själv i din roll? Hur tydlig är din roll? 

Vad kan ett bra samarbeta leda till? Hur kan man tillsammans utveckla 
verksamheten?

Hur kan vi frigöra potentialen i samarbetet mellan dessa roller?

förmåga till att byta perspektiv och se verksamheten från olika 
Gunnar Westling

Claes-Göran Sylvén

Bengt Baron 

Wilhelm Lüning

Gunnar Westling

Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag där vi kommer 
att fokusera och diskutera utifrån ovanstående perspektiv och 
frågeställningar. 
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6 OKTOBER 2016
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Arbetsgivarförbundet Pacta är en arbetsgivarorganisation med kommunala avtal för kommunala bolag och 

kommunalförbund. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, 

stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan 

nämnda medlemmarna, samt några privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet 

som lämnats över. Pacta har c:a 640 medlemmar med c:a 53 000 medarbetare. Pacta har exklusiv rätt att teckna 

kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med 

våra medlemmar arbetsgivarrollen. 

Program under dagen

09.00- 09.30 Fika
09.30-11.30 Beng Baron och Claes-Göran Sylvén 
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 Gunnar Westling
13.30-14.30 Wilhelm Lüning
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Marcus Pokorny 
16.00-16.30 Avrundning, reflektion och diskussion

Samira Lundqvist

Plats: 
IVAs konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm
Wenströmsalen

Information om anmälan:

Begränsat antal platser, anmäl dig nu för att garantera din plats!

Anmäl dig här Sista anmälningsdag är 5 september 2016.

Vid frågor, kontakta ansvarig på Pacta, Samira Lundqvist.

Marcus Pokorny

Peter Wallin

Varmt välkomna önskar vi på Pacta!

Marcus Pokorny, civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med 

inriktning på organisation. Marcus har arbetat inom Executive Search

sedan 1995. Idag arbetar han som konsult inom Korn Ferry Hay Group.

Moderator under dagen är Peter Wallin, fd General Manager för Svenska 

Ishockeyförbundet Tre Kronor och före detta hockeyspelare i Djurgården 

och NHL. Idag arbetar Peter som affärsutvecklare på Beta. 



Överenskommelse  1(2) 

2016-mån-dag 452-löpnr -16 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010 – 22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

ÖVERENSKOMMELSE  
mellan Länsstyrelsen i Uppsala län och Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
avseende tillhandahållande av Rickard Westning som Räddningsledare vid en 
kärnteknisk olycka1.

Länsstyrelsen i Uppsala län (Länsstyrelsen) och Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
hädanefter refererade till som parterna, 

- förstår vikten av aktörssamverkan före, under och efter de sorters händelser som 
överenskommelsen omfattar, 

- är övertygade om att ett nära samarbete är till gagn för den samlade förmågan att 
lösa de uppgifter som följer av de olyckor som överenskommelsen omfattar, 

- medverkar i forum för regional samverkan och beredskapsplanering i Uppsala län, 
- inser nödvändigheten i att omedelbara åtgärder efter larm så långt som är rimligt 

möjligt ska styras av förberedda insatsplaner, instruktioner och åtgärdslistor, 
har enats om följande: 

Överenskommelsens omfattning 
§1 Rickard Westning ställs till förfogande för att 

1. med kort varsel verka i aktuell ledningsplats som räddningsledare i händelse av en 
kärnteknisk olycka,  

2. vid behov2 medverka3 i relevant utbildnings- och övningsverksamhet med inriktning 
kärnteknisk olycka, 

3. efter bedömning4 från fall till fall medverka i planering inför en kärnteknisk olycka inom 
ramen för C-Sam.   

Genomförande av uppgifter enligt överenskommelsen 
§ 2 Genomförande av de uppgifter som följer av överenskommelsen ska ske med beaktande av 
svensk lagstiftning och de principer som är vedertagna för svensk krisberedskap, präglas av god 
kvalitet och professionalism. 

Ytterligare villkor 
§ 3 Endera parten säkerställer att det fortlöpande finns förutsättningar för efterlevnad av 
överenskommelsen genom  
1. implementering av de förberedelser som krävs, 
2. att omgående informera den andra parten om förändringar som kan påverka förutsättningarna att 

följa överenskommelsen. 

                                                      
1 Med olycka avses händelse som har sitt ursprung i tekniska fel, mänskligt felagerande, försummelse eller medveten 
antagonistisk handling. 
2 Värdering av behov görs i samverkan med en strävan efter koncensus mellan parterna. 
3 Som utbildare eller deltagare i utbildning, i övningsledning eller som övad personal, efter relevans.
4 Bedömning görs gemensamt av parterna med en strävan efter samsyn. 
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Ekonomisk ersättning 
§ 4 Bestämmelser om ersättning för fullgörande av uppgifter som följer föreliggande 
överenskommelse regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 7 kap. Länsstyrelsen ersättning 
till Räddningstjänsten Enköping-Håbo omfattar lön, traktamente, resekostnader och för insatsen 
eventuella andra utlägg för Rickard Westning. 

Giltighetstid  
§ 5 Överenskommelsen gäller tillsvidare från 2016-mån-dag  

Revidering och uppsägning av överenskommelsen 
§ 6 Revidering av överenskommelsen kräver koncensus och ska föregås av förhandlingar mellan 
parterna.  

§ 7 Endera parten äger rätt att säga upp överenskommelsen efter att sådan avsikt skriftligt har 
meddelats den andra parten. Uppsägningen träder i kraft sex månader efter att skriftlig uppsägning 
har mottagits av den andra parten, såvida inte ett senare datum har angivits.  Överenskommelsen 
kan dock inte sägas upp under en pågående olycka. 

§ 8 I händelse av att förutsättningarna för efterlevnad av överenskommelsen hastigt och 
oåterkalleligt förändras för endera parten sägs överenskommelsen upp med omedelbar verkan efter 
att den andra parten informerats om de förändrade förutsättningarna. 

Överlåtelse 
§ 9 Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta 
rättigheter, skyldigheter eller ansvar enligt den här överenskommelsen. 

Tvist 
§10 Eventuell tvist rörande tolkning av överenskommelsen eller dess tillämpning löses genom 
förhandling mellan parterna.  

Underskrift 
§ 11 Föreliggande överenskommelse har signerats i två original, en för vardera parten. 

Uppsala den    Uppsala den 

Länsstyrelsen i Uppsala län  XYZ 

N N Försvarsdirektör   N N, Titel






