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Justerandes signatur St^

LEDAMÖTER Sfärvaro

DMRÖSTNINGAR

? ? ^

FA NEJ FA NEJ JA NEJ

Elise Ryder-Wikén (m) ^

JörgenPersson (s) N

Sune Halvarsson (s) N

Stina Kimselius (m) 2: e vice ordförande \

Annica Eklund (s) N

GöranBergström(s) l: e vice ordförande N

Ida Asp (s) Ordförande N

Elisabet Ohrnell (v) F

Ulf Edström(c) F

ERSÄTTARE
TJg/
EJtjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Bo Karlsson (c)

GöranNilsson (Ifb)

Pontus Nissblad (m) Tig

Birger Backlund (s)

Birgitta Orrebo (AfR)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Kjell Svantesson (S)

Anders Osterholm (mp)

Andreas Köhler(m) Tjg
, ROSTER
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Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Trygghetens Hus Östersund,konferensrum l
Måndag den 5 februari klockan 9.00-12.00

§30-33

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, räddningschef
Erik Palmgren, kanslichef
Niclas von Essen, chef Teknikavdelningen
Monica Hult, sekreterare

Stina Kimselius

Trygghetens Hus 2018-02-07

Monica Hult
Sekreterare

Ida Asp
Ordförande

Justerare

^c^<^

Stina Kimselius
2: e vice ordförande

Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag påförbundetsanslagstavla på
Trygghetens Hus i Östersund.

Anslagstid

Förvaringsplats

2018-02-07-2018-02-28

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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Dnr: 740.2018-000182

§30 Gemensam nämndförsamverkan inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

Direktionens beslut
Jämtlands räddningstjänstförbundavstår i dagsläget från att ingå i en gemensam nämndför
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Bakgrund
Region J/H har tillskrivit Jämtlands räddningstjänstförbundom att man vill att förbundetska ingåi
en gemensam nämnd församverkan inom drift och service tillsammans med länets
primärkommuner. Nämndens uppgifter beskrivs som att den ska hantera specificerade uppdrag
bestående av intern service, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner, med syfte att effektivisera
verksamheten, ökatillgångenpåkompetens samt minska kostnaderna.

Enligt förslagetskulle förbundetha en ledamot och en ersättare i nämnden, samt vara med och
samfinansiera verksamheten som beräknasha en initialkostnad på l 117 000 kr år2018.

Bakgrunden till förslagetom gemensam nämndhärrörfrånen förstudiekring regional samverkan i
offentlig verksamhet inom e- och IT-området som genomfördesunder våren 2015.

Jämtlands räddningstjänstförbundär i grunden positiv till en utökadadministrativ samverkan i länet
föratt klara framtida utmaningar vad gällereffektivitet och kompetensförsörjning.Länets
nuvarande förbundsbildningarinom utbildning och räddningstjänsthar bland annat syftat till att
samordna administration, system och kompetens föratt uppnågod ekonomi och kvalitet i
kärnverksamheten. Dock måste kostnadsfördelningenförden gemensamma nämnden ses överså
kostnaderna delas efter budgetomslutning i stället förlika fördelning.
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Tjänsteköp
Lars Nyman redovisar vilka tjänsteköpsom görsfrånÖstersundskommun. Han informerar om
att förbundetkommer att gåut till samtliga medlemskommuner med en offertförfråganpåköpav
dataskyddsombud och viss lönehantering.Han informerar ocksåom kommande rekrytering av
HR-generalist.

Status och placering av förbundetsfordon
- Niclas von Essen redovisar statusen påförbundetsfordonspark och påvilka orter det finns krav

påhöjdfordon.

Bussolyckan i Härjedalen
- Niclas berättar om bussolyckan strax utanförSveg som inträffade tidigt påmorgonen den 2 april

2017. Han redovisar händelsen från inkommande larm till räddningsinsatsens avslutande och
vilka resurser som användes av alla olika aktörer.

Workshop med Axel Danielsson
- Ida Asp informerar om uppläggetpåworkshop-dagen med Axel Danielsson den 17 april.
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§32 Delegationsbeslut

Delegationslista förperioden 2017-12-01 - 2018-01-25 kommer att redovisas pådirektionsmötet
den 14 mars dådet nya verksamhetssystemet Daedalos i dagsläget inte medger skapande av rapport
med önskaturval.
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§33 Meddelanden
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Delges och läggs till handlingarna.

LänsstyrelsenJämtlands län, Tillsynsrapport efter tillsynsbesökhos JRF
Bergs kommun, Kf § 110, Delårsrapportjanuari-augusti 2017,JRF
Härjedalens kommun, Kf §220, Delårsrapporter2017, JRF
LänsstyrelsenJämtlands län, Förfråganom uppdatering av uppgifter överbrandövningsplatser
etcetera som källortill PFAS i kommunerna
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