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Justerandes signatur .^.l... l-1

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

} j §

FA NEJ FA NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) NT

Leif Hagberg (c) N

BjörnSandal (s) N

Maud Peeker (c) N

Yngve Ramberg (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) EJ tjg

Mireya Melander (l)

Johnny Malmsten (s)

Daniel Hillbom (m)

Joakim Blomkvist (c) Tig

Annika Nilsson (s) Tig

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s) Ej tjg

Pontus Nissblad (m)
.ROSTER
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Plats och tid

Paragrafer

Trygghetens Hus Östersund,konferensrum l
Fredag 17 maj 2019 klockan 09.30 - 12.00

§26-33

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, räddningschef
HåkanOlsen, chef förebyggandeavdelningen
Peter Ekstrand, HR-generalist
Monica Hult, sekreterare

Leif Hagberg

Trygghetens Hus 2019-05-21 kl 09.00

FönicaHult
Sekreterare

Ferådd
Ordförande

Justerare

Leif Hagberg

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2019-05-21-2019-06-11

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund

^
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§26 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.

a) Upprop och presentation
Upprop förrättades,närvaronredovisas i protokollet.

b) Val av justerare och dag förjustering
Leif Hagberg, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen ägerrum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 21 maj kl 09.00.

c) Godkännande av 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 med komplettering av presentation av förbundetsHR-generalist.
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§27 Informationer

Sammanträdetden 14 juni föreslåsflyttas/ställas in. Ordförandenåterkommer under
kommande vecka med besked.

Förbundethar, enligt beslut tagna av föregåendedirektion, utökatförbundsledningenmed en
HR-generalist. Tjänstenärtillsatt av Peter Ekstrand som presenterade sig och sitt uppdrag.
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Dnr:

§28 Nya inriktningsmålförkommande handlingsprogram

Direktionens beslut
Direktionen godkännerföljandeförslagtill nya inriktningsmål förkommande handlingsprogram.

" Räddningstjänstenska - anpassad efter den lokala riskbilden - ge snabb och rätthjälp till den
som drabbas av olyckor såatt skador påmänniskor, egendom och miljöminimeras och när
händelsernakräver samverka med samhällets samlade resurser.

" Räddningstjänstenska stödjaden enskilde såatt denna kan ta sitt ansvar föratt förebygga
bränderoch hantera olyckor. Detta ska ske genom tillståndsgivning, tillsyn, information,
rådgivning samt utbildning och samverkan med andra.

Underlag förbeslut
En arbetsgrupp bestående av Sune Halvarsson, Leif Hagberg och BjörnSandal har tillsammans med
Håkan Olsen som processledare arbetat fram förslagtill nya inriktningsmål förkommande
handlingsprogram. Håkan Olsen presenterade resultatet av arbetet med framtagande av de nya
målen.

Bakgrund
Enligt Lagen om Skydd mot olyckor ska ett nytt handlingsprogram antas i börjanav en ny
mandatperiod. Handlingsprogrammet ska skickas påremiss till berördakommuner, myndigheter
och organisationer förebeslut i direktionen. Gällande handlingsprogram sträcker sig till 2019-12-31
och arbetet med framtagande av det nya handlingsprogrammet pågår.
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Dnr: 740.2019-001238

§29 Delårsrapportjanuari-april2019

Direktionens beslut
Direktionen godkännerdelårsrapport förjanuari-april 2019.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 16 april 2019.
Delårsrapportjanuari-april 2019.

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

I bilagan redovisas Jämtlands räddningstjänstförbundsdelårsrapport förperioden j anuari-april 2019.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och
Östersundsamt till revisorerna förJämtlandsräddningstjänstförbund.
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Dnr: 740.2019-001169

§30 Effektiviseringar inom Jämtlands räddningstjänstförbund

Direktionens beslut
Direktionen uppdrar till räddningschefen

" att i samverkan med avdelningscheferna påbörjaen process föratt finna effektiviseringar i
verksamheten. Effektiviseringar innebär inte besparingar i alla delar, mer ett effektivare
utnyttjande av resurserna.

" att genomlysa organisationen föratt kvalitetssäkraatt den äroptimal förverksamheten.

" att ansvara fören återkommande feedback vid varje direktionsmöteföratt ge direktionen en
korrekt lägesbild av uppdragen och resultatet.

" att tillsammans med ordförandeni direktionen återkopplatill ägarsamrådsmötenahur
effektiviseringsarbetet fortlöper.

" att förberedaen redovisning till kommande års verksamhetsberättelse hur
effektiviseringsarbetet fallit ut med effekter och ävenen konsekvensanalys överläget, kort
sagt ibland nåreffektiviseringsarbete vägs ände och blir kontraproduktiv.

Räddningschefen ansvarar föratt alla mötengällande effektiviseringar dokumenteras såatt
ägarsamrådenkan återkoppla i dokumentationen.

Underlag förbeslut
Direktionsordförandensförslagdaterat 2019-05-08.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbund,liksom alla andra kommunala verksamheter, har ett krav påsig
att verka förgod hushållning av skattemedlen. Ett ansvar som kräveren ständigtpågåendeprocess
att effektivisera och engagera medarbetarna i ett kreativt arbete att finna verksamhetslösningarsom
ger full effekt av de ekonomiska medlen.

Det senaste ägarsamrådethanterade ett önskemålfrånförvaltningenatt åläggaytterligare ett
besparingskrav påräddningstjänstförbundet.Efter en bra föredragningav förbundetfattades ett för
verksamheten bästabeslut om oförändradekonomisk ram för2020 och 2021.
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§31 Bestämmelserförräddningstjänstpersonali beredskap RiB 19

Direktionens beslut
Jämtlands räddningstjänstförbundtillämparRiB 19 i lydelse 2019-05-01 enligt rekommendation
nedan.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 2019-05-10.
ÖverenskommelseförhandlingsprotokollRiB 19 med bilagor.

Bakgrund
Parterna rekommenderar berördaarbetsgivare som utgörkommun eller kommunalförbundoch
berördarbetstagarorganisation att träffakollektivavtal om RiB i lydelse 2019-05-01.
Parterna ärense om att sådant lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till stånd genom att
arbetsgivaren beslutar om att anta RiB i lydelse 2019-05-01 som lokalt kollektivavtal.

Arbetsgivaren tillställerarbetstagarorganisation, som begärdet, protokollsutdrag överbeslutet.
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§32 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlistaförperioden 2019-04-04 - 2019-05-09.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknatsi bilagda nämndlista.
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§33 Meddelanden

Delges och läggs till handlingarna.
Östersundskommun Kf §59/2019, Årsredovisning2018 - Jämtlands räddningstjänstförbund
Strömsundskommun Kf §31/2019, Årsredovisning2018 - Jämtlands räddningstjänstförbund
Sotningstaxa 2019 samtliga medlemskommuner
Bräckekommun Kf §27/2019, Val av ledamot till direktionen i Pierre Widells ställe
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