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KUNGÄLV. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund 
har fyllt luckan efter 
Joakim Balke.

I förra veckan till-
trädde Daniel Gillesén 
rollen som chef för 
räddningsavdelningen.

– Roligt att bli en 
del i den positiva resa 
som det nya förbundet 
upplever, säger Daniel 
som rekryterats från 
räddningstjänsten i 
Storgöteborg.

Det var ingalunda självklart 
att det skulle bli arbete inom 
räddningstjänsten för Daniel 
Gillesén, även om intresset 
för säkerhetsfrågor har fun-
nits där väldigt länge. Efter 
avslutad gymnasieutbildning 
hemma i Stenungsund stu-
derade Daniel kemiteknik 
på Chalmers Tekniska Hög-
skola i Göteborg innan mili-
tärtjänstgöringen kallade. 

1999 utbildade han sig till 
brandingenjör, lade på ett 
extra år, tog dubbel examen 
och kunde även titulera sig 
civilingenjör inom riskhan-
tering.

– Jag började arbeta som 
konsult inom det privata 
näringslivet, berättar Daniel 

vars yrkesval förde honom 
till Malmö.

– Efter en tid längtade 
både jag och min fru hem till 
västkusten. 2006 uppenba-
rade sig en möjlighet då jag 
blev erbjuden en tjänst inom 
räddningstjänsten i Storgö-
teborg.

Vad var det som lockade 
hos räddningstjänsten?

– Det var naturligtvis en 
annorlunda värld jämfört 
med tidigare då jag hade 
ägnat mig åt kund och leve-
rantörsförhållande. Inom 
den offentliga verksamheten 
är du till för medborgarna. 
Det var något som tillta-
lade mig. Bredden i arbetet 
är också något jag vill lyfta 
fram, något som märks i 
alla kontakter som  är med 
samverkande myndigheter, 
verksamheter vars säkerhets-
arbete och planläggning för 
nödlägen man får inblick i 
och det stora antalet kontak-
ter med råd och stöd till all-
mänheten.

– Den kollegiala stäm-
ningen är också speciell och 
tillför arbetet en hel del.

Vad fick dig till Bohus 
Räddningstjänstförbund?

– Det var en möjlighet till 
utveckling i min egen yrkes-

utövning. I Storgöteborg 
hade jag jobbat i en projekt- 
och processledarroll. Det 
här lät som en spännande 
tjänst. Det faktum att jag 
bor i Kungälv spelade också 
in. Det ska bli intressant att 
jobba i den kommunen som 
man bor i. Jag får lär känna 
Kungälv och även Ale på ett 
helt annat sätt. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund är dess-

utom en betydligt mindre 
organisation än räddnings-
tjänsten i Storgöteborg. Här 
kan du vara med och påverka 
på ett helt annat sätt, det är 
snabbare väg till besluten.

Kan du beskriva dig själv 
som ledare?

– Det finns några nyck-
elord. Jag lyssnar på mina 
medarbetare, tar mig tid till 
samtalet. Jag förespråkar del-

aktighet och rättvisa.
Hur mycket kommer vi 

att få se av dig i Ale?
– En hel del även om jag 

har mitt kontor här i Kung-
älv. Jag kommer regelbundet 
att besöka stationerna i Surte 
och Nol, bland annat i sam-
band styrkeledarträffar och 
kvällsövningar. Jag kommer 
nog också att synas en del 
i kommunhuset, avslutar 

Daniel Gillesén.

FOTNOT. Bohus Räddningstjänst-
förbund (BORF) styrs av en poli-
tiskt vald direktion med politiker 
från de båda kommunerna, Ale 
och Kungälv. Högsta tjänsteman är 
Håkan Lundgren.

Daniel Gillesén är ny chef för räddningsavdelningen på Bohus räddningstjänstförbund där Kungälvs och Ale kommuner ingår.
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– Daniel Gillesén ny chef 
för räddningsavdelningen
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DANIEL GILLESÉN
Ålder: 37.
Bor: Kungälv.
Familj: Hustrun Cecilia, barnen 
Elvin 3,5 år och Milo 6 månader.
Intressen: Segling.
Favoritmusik: Blandat, oftast rock 
och hårdrock.
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