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Justerandes signatur

LEDAMÖTER Närvaro

DMRÖSTNINGAR

? i §

IA NEJ rA NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) N

Leif Hagberg (c) N

BjörnSandal (s) N

Maud Peeker (c) N

Pierre Widell (s) F

Stefan Nilsson (kd) N

GöranBergström(s) F

Peter Johansson (c) N

Sune Halvarsson (s) N

ERSÄTTARE
TJg/
Ejtjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Anna Martin (m)

Mireya Melander (I)

Johnny Malmsten (s) Tig

Daniel Hillbom (m)

Joakim Blomkvist (c)

Annika Nilsson (s)

NiIs-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s) Tjg

Pontus Nissblad (m)
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Plats och tid

Paragrafer

Hede brandstation, Hede
Fredag 12 april 2019 klockan 10.00 - 12.00

§18-25

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, räddningschef
Erik Palmgren, chef kansliavdelningen
Håkan Olsen, chef förebyggandeavdelningen
Thomas Fredriksson, chef beredskapsavdelningen
TorbjörnMårtensson, stf chef beredskapsavdelningen
Monica Hult, sekreterare

BjörnSandal

Trygghetens Hus 2019-04-18 kl 08.00

Monica Hult
Sekreterare

"Jer^ijid

Ordförande

l]ömSanda

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2019-04-18-2019-05-11

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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§18 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarandevälkomnatill dagens möte.

a) Upprop och presentation
Upprop förrättades,närvaronredovisas i protokollet. Samtliga närvarande ledamöteroch
tjänstemängjorde en kort presentation av sig själv och sitt uppdrag.

b) Val av justerare och dag förjustering
BjörnSandal, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 18 mars kl 08.00.

c) Godkännandeav kallelse
Kallelse med bilagor har gåttut till samtliga ledamöteroch ersättare via mail l vecka innan
datum försammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.

d) Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan övrigafrågor.
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§19 Informationer

Håkan Olsen presenterade upplägg förarbetet med framtagande av nya inriktningsmål för
kommande handlingsprogram. Den utsedda arbetsgruppen träffas den 16 april i Trygghetens
Hus föratt påbörjaarbetet.

Thomas Fredriksson och TorbjörnMårtenssonpresenterade beredskapsavdelningens
verksamhet och ansvarsområden.
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Dnr: 740.2019-000716

§20 Justering av arvode till revisorer och revidering av bestämmelserna
förförtroendevalda

Direktionens beslut
Direktionen beslutar enligt rekommendation frånkommunfullmäktige i Östersundskommun att
höjaarvodet förrevisorernas ordförandetill 3 % och förövrigarevisorer till 1,5 %. Höjningenav
arvodet fårfinansieras inom befintlig ram.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 2019-03-18.
Östersundskommun, beslut KF § 13/2019.
Skrivelse från revisionens ordförandeKjell Svantesson.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbundföljerÖstersundskommuns fastställdabestämmelserom
ersättning förförtroendevalda.Förförbundetgäller att årsarvoden till presidium och revisorer utgår
i procent av arvodet till övrigakommunalråd i Östersund,det vill säga90 procent av arvodet till
riksdagsledamot.

Riksdagens arvodesnämnd fastställerriksdagsledamöternasarvoden den l november varje åroch
frånoch med november 2018 uppgårarvodet förriksdagsledamot till 66 900 kronor per månad.

I förbundetsbestämmelserom arvoden, som antogs av direktionen den l februari 2019, är
ersättningen till revisorernas ordförande l % vilket motsvarar 7 225 kronor per åroch till övriga
revisorer 0,5 % vilket motsvarar 3613 kronor per år.

Förslagetinnebäratt ersättningen till ordförandehöjstill 21 676 kronor per åroch till övriga
revisorer till 10 838 kronor per årvilket innebär en total höjningav revisionens årsarvodenmed
21 676 kronor.

Kopia till Kjell Svantesson, Melker Kjellgren och Kjell Brickman

^
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§21

Dnr: 740.2019-000872

Kostnadskalkyl förnybyggnation av brandstation i Brunflo

Direktionens beslut
Direktionen uppdrar till räddningschefen att beställaen kostnadskalkyl föratt erhålla ett
kostnadsförslagfören nybyggnation av brandstation i Brunflo. Finansiering förkalkylen sker inom
befintlig driftbudget förräddningstjänstförbundet.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 2019-04-03.
Protokollsutdrag §§35/2018 och 45/2018.
SkissförslagfrånMånsson och Hansson AB.

Bakgrund
Brandstationen i Brunflo har stora brister bådetekniskt och arbetsmiljömässigtoch temporära
åtgärderi byggnaden har gjorts föratt kunna driva verksamheten där. I syfte att utreda
förutsättningarnafören anpassad brandstation som uppfyller de krav som ställs fördenna typ av
verksamhet har arkitektbyrån Månsson och Hansson AB anlitats förframtagande av skissförslag.

^
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Dnr: 112.2017.02304

§22 Avsluta ärendegällandeföreläggandemed vite - Nyhemsvägens

gruppboende

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att handläggningenav ärendetgällande föreläggandemed vite för
Nyhemsvägens gruppboende, Bräcke ska avslutas dåförelagdaåtgärderhar genomförts.

Underlag förbeslut
Förebyggandeavdelningenstjänstemannaförslagdaterat 2019-02-28.

Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstsförbundsdirektion fattade 2017-12-1 l (§21/2017) beslut om att
föreläggaBräcke kommun i egenskap av nyttjanderättshavare av Nyhemsvägens gruppboende,
Bräcke att genomföraåtgärderföratt höjabrandskyddet till en skälignivåpåboendet.

Föreläggandetvar utformat såatt kommunen fick väljamellan tvåalternativa lösningardärde valde
det alternativ som innebar att boendesprinkler skulle installeras samt att gemensamhetsdelen på
gmppboendet skulle avskiljas fråndess övrigadelar med en brandteknisk klassad dörr.

I det fall kommunen underlätatt genomföraåtgärdernaskulle de förpliktigasatt utge ett vite.

Bräcke kommun har nu låtitmeddela att förelagdaåtgärderärgenomfördaoch de har även
inkommit med dokumentation som visar detta.

Därmed föreslårundertecknad att handläggningen av ärendet ska avslutas utan att vitet ska dömas
ut.
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Dnr: 112.2017.02305

§23 Avsluta ärendegällandeföreläggandemed vite - Norrlandsgatans

gruppboende

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att handläggningenav ärendetgällande föreläggandemed vite för
Norrlandsgatans gruppboende, Bräcke ska avslutas dåförelagdaåtgärderhar genomförts.

Underlag förbeslut
Förebyggandeavdelningenstjänstemannaförslagdaterat 2019-02-28.

Bakgrund

Jämtlands Räddningstjänstsförbundsdirektion fattade 2017-12-11 (§22/2017) beslut om att
föreläggaBräcke kommun i egenskap av nyttjanderättshavare av Norrlandsgatans gruppboende,
Bräcke att genomföraåtgärderföratt höjabrandskyddet till en skälignivåpåboendet.

Föreläggandetvar utformat såatt kommunen fick väljamellan tvåalternativa lösningardärde valde
det alternativ som innebar att boendesprinkler skulle installeras samt att gemensamhetsdelen på
gmppboendet skulle avskiljas fråndess övrigadelar med en brandteknisk klassad don'.

I det fall kommunen underlätatt genomföraåtgärdernaskulle de förpliktigasatt utge ett vite.

Bräcke kommun har nu låtitmeddela att förelagdaåtgärderärgenomfördaoch de har även
inkommit med dokumentation som visar detta.

Därmed föreslårundertecknad att handläggningenav ärendet ska avslutas utan att vitet ska dömas
ut.

"^^



Protokoll
2019-04-12

§24 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlistaförperioden 2019-02-22 - 2019-04-03,
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.
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§25 Meddelanden

Delges och läggs till handlingarna.
Krokoms kommun Kf § 10/2019, Valärenden- Revisor förJämtlands räddningstjänstförbund

- Östersundskommun Kf §50/2019, Valärenden- Revisor förJämtlands räddningstjänstförbund
- Härjedalens kommun Kf §7/2019, Ägardirektiv2019 förJämtlands räddningstjänstförbund

Revisionsberättelse förår2018
Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2018", Deloitte AB
Revisionsrapport "Granskning av rutiner föråtersökav medel frånMSB" Deloitte AB

^


