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Justerandes signatur
s^

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

? i ^

IA NEJ IA NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) N

Leif Hagberg (c) s

BjörnSandal (s) N

Maud Peeker (c) M

Yngve Hamberg (s) N

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) R,i tjg

Mireya Melander (l)

Johnny Malmsten (s) E.I tjg

Daniel Hillbom (m) Ej tjg

Joakim Blomkvist (c)

Annika Nilsson (s)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s)

Pontus Nissblad (m) Ej tjg

_L^



Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övrigadeltagare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Protokoll
2020-05-15

Teamsmöte
Fredag 15 maj 2020 klockan 08.30 - 10.00

§13-17

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, förbundschef
Erik Palmgren, kanslichef
Monica Hult, sekreterare

BjörnSandal

Tiygghetens Hus 2020-05-18 kl 15.00

Monica Hult
Sekreterare

-f
2/ \ii

S%bKffi~JSrind
Ordförande

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2020-05-18-2020-06-08

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund



Protokoll
2020-05-15

§13 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomna till 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 18 maj kl 15:00.

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

cl) Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§14 Informationer

• Tillsynsprotokoll Iran Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsengjorde den 12 februari 2020 ett tillsynsbesökhos Jämtlands räddningstjänst-
förbundgällande efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor. Efter tillsynen framfördesett
antal synpunkter och uppmärksammade brister bland annat gällande tillsynsverksamheten.
Förbundsledningenhar i sitt svar till länsstyrelsenredovisat vidtagna åtgärder.

• Pågåendeöverläggningarmed Årekommun
Räddningschefeninformerade om hur långtman kommit i diskussionerna med Årekommun
gällandeköpav ledningstjänstermm.

• Covid-19-Läget i förbundet
Räddningschefen redogjorde förhur förbundetsoperativa personal påstationen i Östersund
bistårRegion JH med insatser for att underlättaderas verksamhet.
Administrativ personal inom förbundetjobbar fortsatt hemifrån.
Extern verksamhet som t ex tillsyner och utbildningar pågårinte förtillfallet.
Alla mötenoch sammankomster sker via Skype eller Teams.

• Direktionsmötetden 12 juni inställt
Mötetden 12 juni ställs in då inga beslutsärenden finns att behandla. Skulle det uppstånågot
som ta'äverett beslut i direktionen kommer ett extra möteatt utlysas.

• Övrigafrågor
Inga övrigafrågor behandlades.
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Dnr: 740.2020-000965

§15 Delärsrapportjanuari-april 2020

Direktionens beslut
Direktionen godkännerdelårsrapporten förjanuari-april2020.

Underlag for beslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 12 maj 2020.
Delårsrapportjanuari-april 2020.

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 januari-april
2020.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersundsamt till revisorerna förJämtlands räddningstjänstförbund.
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Dnr: 740.2020-000966

§16 Brandvärnet i Messlingen

Direktionens beslut
Brandvärnet i Messlingen läggs vilande i avvaktan påen allmänöversynav samtliga värn.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaforslag daterat 12 maj 2020.

Bakgrund
Messlingen i Härjedalens kommun ärett av räddningstjänstförbundetsåttabrandväm.
Tillgången till personal har med årenminskat tills det i princip inte finns någonpersonal att tillgå
förändamålet.

I den allmännaöversynenav kostnader ärförbundetsuppfattning att det inte ärmotiverat att hyra
garageplats samt underhåll och drift av befintligt fordon.
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§17 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista förperioden 2020-03-07 - 2020-05-07.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.
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