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Justerandes signatur

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

? §

FA NEJ ]A NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) N

Leif Hagberg (c) N

BjörnSandal (s) N

MaudPeeker(c) N

Yngve Hamberg (s) N

Stefan Nilsson (kel) N

GöranBergström(s) N

Peter Johansson (c) N

Sune Halvarsson (s) F

ERSÄTTARE
TJg/
Ejtjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Anna Martin (m) Tjg

Mireya Melander (1)

Johnny Malmsten (s)

Daniel Hillbom (m)

Joakim Blomkvist (c)

Annika Nilsson (s)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s)

Pontus Nissblad (m)

\ / .-^"
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Plats och tid

Paragrafer

Skypemöte
Fredag 17 april 2020 klockan 09.30 - 12.00

§5-12

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, förbundschef
Erik Palmgren, kanslichef
Monica Hult, seh-eterare

BjörnSandal

Trygghetens Hus 2020-04-21 kl 08.00

Monica Hult
Sekreterare

Jét^nd
Ordförande

Jus/térar^

^
San^rl
^^

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

Anslasstid

Förvaringsplats

2020-04-21-2020-05-11

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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§5 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.

a) Upprop och presentation
Upprop förrättades,närvaron redovisas i protokollet.

b) Val av justerare och dag förjustering
BjörnSandal, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen ägerrum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 21 april 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.

^
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§6 Beslut per capsulam - Årsredovisning2019

Direktionens beslut
Beslut per capsulam gällande Årsredovisning2019 läggs till handlingarna.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbundsplanerade direktionsmöteden 13 mars 2020 ställdes in föratt
minska risken förspridning av Corona-viruset. Vid detta möteskulle årsredovisningen för2019
godkännas.

Dåårsredovisningen ska vara samtliga medlemskommuner tillhanda senast den l 5 mars togs därför
beslut om att hantera detta ärende genom ett per capsulam-beslut vilket innebäratt ärendehandlingår
sänds ut via brev eller e-post och besvaras påsamma sätt.

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

^
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§7 Beslut per capsulam - Handlingsprogram 2020-2022

Direktionens beslut
Beslut per capsulam gällande Handlingsprogram 2020-2022 läggs till handlingarna.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbundsplanerade direktionsmöteden 13 mars 2020 ställdes in föratt
minska risken förspridning av Corona-viruset. Vid detta möteskulle handlingsprogrammet för
2020-2022 godkännas vilket därförgjordes per capsulam.

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

^
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§8 Återrapporteringfrån ägarsamrådet8 april

Förbundschefenredogjorde förde diskussioner som förtspåmötetsamt förutsättningarförbudget
2021.

^
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§9 Förbundetsrutiner med anledning av Covid -19

Förbundschefen informerade om hur verksamheten arbetar med olika åtgärdermed anledning av
coronapandemin.

" Möten/sammankomstersker via Skype eller telefon.
" De medarbetare som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göradetta.
" Endast RCB finns påplats i TH, övrigachefer jobbar i möjligastemån hemifrån.
" Den operativa personalen har fåttuppdaterade riktlinjer bland annat gällandeIVPA/SAMS.
" En Corona-stab har upprättats med avstämningsmötenmåndag-onsdag-fredag.

^
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§10 Samverkan med Årekommun gällande ledning - statusrapport

Förbundschefenhar i mötemed företrädareförÅrekommun och kommunalrådet i Östersunds
kommun, Bosse SvenssoqS>Qiskuterat Åresförutsättningarförköpav ledningsfunktion från
förbundet. Ett förslagtill avtal ärunder framtagande.

K

y^\^ o^w-^c i^o Å?c>,
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§11 Samverkan med regionen - statusrapport

Direktionen beslutade 2019-12-13 §50 att sägaupp befintligt avtal med Region JH gällande IVPA
(i väntanpåambulans) och SAMS (hjärtstoppslarm) i syfte att omförhandlaförutsättningarnaför
uppdragen och föratt nåfull kostnadstäckning förräddningstjänstförbundet.

Avtalsförhandlingarmed regionen kommer att inledas tidigast efter sommaren.

^ 10
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§12 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlista förperioden 2019-12-07 - 2020-03-06.
Direktionen godkännerredovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.

^


