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JörgenPersson (s) F

Sune Halvarsson (s) F
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Annica Eklund (s) F

GöranBergström(s) l: e vice ordförande F

Ida Asp (s) Ordförande N

Elisabet Ohrnell (v) F

Kerstin Arnemo (c) F
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Bo Karlsson (c)

GöranNilsson (Ifb)

Pontus Nissblad (m)

Birger Backlund (s)

Birgitta Orrebo (AfR)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Kjell Svantesson (S) TJG

Anders Osterholm (mp)

Andreas Köhler(m) TJG
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Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Furulund, Östersund
Onsdag 19 september klockan 9.00 - 12.00

§41-43

Enligt tjänstgöringslista

Erik Palmgren, kanslichef
Niclas von Essen, chef Teknikavdelningen
Håkan Olsen, chef Förebyggandeavdelningen
Monica Hult, sekreterare

Stina Kimselius

Trygghetens Hus 2018-09-24

Monica Hult
Sekreterare

Ordförande

Justerare

^4Ä5,

Stina Kimselius
2:e vice ordförande

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2018-09-25-2018-10-16

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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Dnr: 740.2018-000996

§41 Delårsrapportjanuari-augusti 2018

Vid Jämtlands räddningstjänstförbundsdirektionsmöteden 19 september 2018 kunde
delårsrapportenförjanuari-augusti2018 inte antas dåmötetinte var beslutsmässigt.

Dådelårsrapporten ska vara samtliga medlemskommuner tillhanda senast den 20 september togs
därförbeslut om att hantera detta ärende genom ett per capsulam-beslut vilket innebäratt
ärendehandlingår sänds ut via brev eller e-post och besvaras påsamma sätt.

Förslagsställarenskickar underlag förbeslut till samtliga ledamöteroch presenterar den aktuella
ärendefrågansom föreligger. Respektive ledamot tar ställning till ärendetoch förslagsställaren
sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga ledamöter.Vid nästaordinarie
sammanträdeprotokollförseventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet föratt
läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbundska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat
måluppfyllnad och ekonomiskt utfall förperioden j anuari-augusti samt prognos förutfall under hela
året.

Underlag förbeslut
Kanslichefens tjänstemannaförslagdaterat 2018-09-19.
Förslagtill delårsrapport förperioden j anuari-augusti 2018.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersundsamt till revisorerna förJämtlandsräddningstjänstförbund.

^



Protokoll
2018-09-19

Dnr: 740.2018-001855

§42 Taxor

Vid Jämtlands räddningstjänstförbundsdirektionsmöteden 19 september 2018 kunde beslut om
revidering av taxor inte tas dåmötetinte var beslutsmässigt.

Dåtaxorna ska gällafrånoch med 2018-10-01 togs därförbeslut om att hantera detta ärende genom ett
per capsulam-beslut vilket innebäratt ärendehandlingar sändsut via brev eller e-post och besvaras på
samma sätt.

Förslagsställarenskickar underlag förbeslut till samtliga ledamöteroch presenterar den aktuella
ärendefrågansom föreligger.Respektive ledamot tar ställningtill ärendetoch förslagsställaren
sammanställeroch skickar snarast resultatet till samtliga ledamöter. Vid nästaordinarie
sammanträde protokollförseventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet föratt
läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

Förebyggandeavdelningenstjänstemannaförslagdaterat 2018-08-29 revideras påföljandepunkter:
" Den årligauppräkningen av index ska ske i januari månad
" Sakkunnigutlåtandenåtpolis/åklagare ska uppräknas enligt KPI
" Kostnad föruthyrning av slang anges i kronor/dygn/slanglängd

Underlag förbeslut
Förebyggandeavdelningenstjänstemannaförslagdaterat 2018-08-29.
Prislista 2018, RäddningstjänstenÖstraBlekinge
Taxa 2018, RäddningstjänstenMedelpad
Taxor, Automatiska brandlarm 2010
Taxor, Teknisk service 2010

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbundtillhandhållervissa tjänsteroch servicearbeten. Det gåräven att
hyra utrustning, lokaler eller övningsfält.De avgifter och taxor som gäller idag ärbeslutade 2010
och behöveruppdateras.

"Avgifter och taxor" ändras till "prislista" förenklare förståelse.
Förslagtill ny prislista innehållernu även indexuppräkningpåallt utom flytvästar.
I förslagetingårnu äventjänsten " Sakkunnigutlåtandenåtpolisen/åklagare"
Rullbandstest blir avgiftsfri.
Kontroll av regulator och andningsventil tas bort
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§43 Information om skogsbränderna 2018

Niclas von Essen, chef förTeknikavdelningen, berättarom de skogsbränder som härjat i länetunder
sommaren.

Han redogöri stora drag förvilka områden som drabbats, vilka resurser som krävts samt vilket
efterarbete som nu pågår.
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