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Justerandes signatur

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

} i s
FA NEJ FA NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) N

Leif Hagberg (c) N

BjörnSandal (s) N

Maud Peeker (c) N

Yngve Hamberg (s) F

Stefan Nilsson (kd) N

GöranBergström(s) N

Peter Johansson (c) N

Sune Halvarsson (s) N

ERSÄTTARE
TJg/
EJtjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Anna Martin (m) EJ tjg

Mireya Melander (I)

Johnny Malmsten (s)

Daniel Hillbom (m)

Joakim Blomkvist (c)

Annika Nilsson (s) Tig

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s)

Pontus Nissblad (m)

T-—)
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Plats och tid

Paragrafer

Trygghetens Hus Östersund,konferensrum l
Fredag 13 december 2019 klockan 09.30 - 15.00

§42-53

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, förbundschef
Erik Palmgren, kanslichef
Peter Ekstrand, HR-chef
Håkan Olsen, chef förebyggandeavdelningen
Monica Hult, sekreterare

BjörnSandal

Trygghetens Hus 2019-12-18 kl 08.00

iJLtt^s^
Monica Hult
Sekreterare

Ordförande

Justerare

^^

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2019-12-18-2020-01-09

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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42 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.

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

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

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.

e) Ordningsfråga
BjörnSandal ställde en frågagällande ordningen kring inställdamöten.Beslutades att diskutera
detta vidare påutbildningsdagarna påWången i januari.
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§43 Informationer

Peter Ekstrand, HR-chef, informerade bland annat om externa rekryteringar och interna
utbildningar. Han berättade också lite om utfallet av medarbetarundersökningenpåRiB-
sidan samt om arbetet med avtalsrörelsen2020.

Lars Nyman, förbundschef, informerade om
- den nyligen genomfördaomorganisationen

skogsbrandskonferensen som kommer att genomförasi mars 2020 påFrösöPark
- utbildningdagen påWången 16-17 januari som nu ärbokad
- pågåendestationsförbättringarpåvissa RiB-stationer i förbundet
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Dnr:740.2019-003106

§44 Handlingsprogram 2020-2022

Direktionens beslut
Direktionen godkänner föreslagethandlingsprogram 2020-2022 förremissbehandling.

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2019-12-06.
Förslagtill handlingsprogram.

Bakgrund
Föreslagethandlingsprogram omfattar såvälförebyggandeverksamhet som operativ räddningstjänst
förJämtlands räddningstjänstförbundssamtliga medlemskommuner. Handlingsprogrammet 2020-
2022 uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. (2003:78) om skydd mot olyckor (LSO).

Handlingsprogrammet ska godkännas av direktionen föratt därefterkunna remissbehandlas innan
beslut om det slutliga handlingsprogrammet tas.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersund.
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§45

Dnr: 740.2019-003048

Verksamhetsplan 2020 inklusive budget

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagenverksamhetsplan inklusive budget för2020 förJämtlands
räddningstjänstförbund.

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2019-12-06
Verksamhetsplan 2020.

Bakgrund
Verksamhetsplanen 2020 ska ligga till grund förgenomförandeav verksamheten 2020 och utgöra
grund föråterrapportering och återredovisning av genomfördverksamhet, måluppfyllelser samt
ekonomisk uppföljning.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersundsamt till revisorerna förJämtlands räddningstjänstförbund.
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Dnr: 740.2019-003051

§46 Revidering av delegationsordning

Direktionens beslut
Direktionen antar reviderad delegationsordning med nedanstående tilläggunder punkt 4. "Övriga

ärenden".

Ärende Delegat Ersättare
Utse säkerhetsskyddschef Förbundschef Ordförande

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemamiaförslagdaterat 2019-12-06.
Föreslagendelegationsordning.

Bakgrund
Delegationsordningens utformning regleras i kommunallagen och ger direktionen möjlighetatt
delegera beslutsrättentill tjänstemänbland annat vid myndighetsutövning.Revideringen beror på
delvis nytt åtagande samt förändradorganisation.
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Dnr: 740.2019-003047

Riktlinjer förpersonuppgiftsbehandling

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagnariktlinjer förpersonuppgiftsbehandling förJämtlands
räddningstjänstförbunddaterade 2019-11-29.

Underlag förbeslut
Kanslichefens tjänstemannaförslagdaterat 2019-12-06
Riktlinjer förpersonuppgiftsbehandling.

Bakgrund
Enligt Dataskyddsförordningensartikel 5.2 om ansvarsskyldighet ska den personuppgiftsansvarige
kunna visa att principerna förbehandling av personuppgifter efterlevs. Personuppgiftsansvarig för
Jämtlands räddningstjänstförbundärdirektionen. Datainspektionen rekommenderar att det ska
finnas interna riktlinjer förarbetet med dataskydd.
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Dnr: 740.2019-003046

§48 Mötesplan2020

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagenmötesplanför2020 med ändringenatt mötetden 13 mars förläggstill
Furulund övningsområde.

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2019-12-06.

Bakgrund
Förslagtill sammanträdestider2020 fördirektionen i Jämtlandsräddningstjänstförbundhar tagits
fram. I planeringen av direktionens sammanträdestiderbeaktas bland annat angivna datum för
budget och årsredovisningar som anges i ägardirektiv och förbundsordning.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersund.
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§49 Säkerhetsskyddsanalys

Direktionens beslut
Direktionen fastställer framtagen Säkerhetsskyddsanalys förJämtlands räddningstjänstförbund.

Underlag förbeslut
Muntlig information vid direktionens möteden 13 december 2019.

Bakgrund
Den som till någon del bedriver verksamhet som ärav betydelse förSveriges säkerhetärskyldiga
att skydda sina tillgångarmed hjälp av erforderliga säkerhetsskyddsåtgärder.Föratt kunna fastställa
detta behov krävs det att en säkerhetsskyddsanalys har genomförts.

Arbetet med säkerhetsskyddregleras via Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt den
överenskommelse(Om civilt försvar2018-2020) som finns mellan Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och Myndigheten församhällsskydd och beredskap (MSB).

S-)
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§50 Policy försäkerhetsskyddsarbetet

Direktionens beslut
Direktionen fastställer framtagen "Riktlinje förSäkerhetsskydd" förJämtlands
räddningstjänstförbund.

Underlag förbeslut
Muntlig information vid direktionens möteden 13 december 2019.

Bakgrund
Säkerhetsskyddhandlar om att skydda de tillgångaroch de verksamheter som ärav betydelse för
Sveriges säkerhetmot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Frånden l april 2019
gälleren ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter äntidigare.

Säkerhetspolisens föreskrifterom säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehållermer detaljerade
bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Säkerhetspolisenhar ocksågett ut ett antal
vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stödförverksamhetsutövarei
tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket.
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Dnr:

§51 Uppsägningav IVPA-avtal

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att befintligt avtal med Region JH med dnr: 630.2016.00026 gällande IVPA (i
väntanpåambulans) och SAMS (hjärtstoppslarm) sägsupp i syfte att omförhandla
förutsättningarnaföruppdragen och föratt nåfull kostnadstäckning förräddningstjänstförbundet.

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslag2019-12-06.
Avtal med Region JH gällande IVPA och SAMS.

Bakgrund
Uppdraget IVPA (i väntanpåambulans) innebäratt räddningstjänstenhar ett avtal med Region JH
om förstahjälpen i väntanpåambulans enligt 3 kap. 2 §lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter. Vi har även förbunditoss att vid behov utföraDHLR-uppdrag. Dåräddningstjänst-
förbundetinte erhållerfull kostnadstäckning fördessa uppdrag böravtalet sägas upp för
omförhandling.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersund.
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§52 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlistaförperioden 2019-09-13 - 2019-12-06.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.

14



Protokoll
2019-12-13

§53 Meddelanden

Delges och läggs till handlingarna.

- Bergs kommun Kf §84/2019, Reviderad förbundsordningJämtlandsräddningstjänstförbund
- Bergs kommun Kf §85/2019, Ägardirektiv2020 Jämtlands räddningstjänstförbund

Krokoms kommun Kf §86/2019, Delårsrapporter2019 Jämtlandsräddningstjänstförbund
JRF:s revisorer, Utlåtande överdelårsrapport 2019
Kjell Pettersson, Granskning delårsrapport 2019

15


