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Justerandes signatur .^.^ ...IM

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

§ § §

JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Stephen Jerand (kd) N

Leif Hagberg (c) F

BjörnSandal (s) F

Maud Peeker (c) N

Yngve Hamberg (s) N

Stefan Nilsson (kd) N

GöranBergström(s) v

Peter Johansson (c) N

Sune Halvarsson (s) \

ERSÄTTARE
rjg/
EJ tjg ]A NEJ TA NEJ JA NEJ

Anna Martin (m) IM_

Mireya Molander (I)

Johnny Malmsten (s) y^-
Daniel Hillbom (m) E.) tJg

Joakim Blomkvist (c)

Annika Nilsson (s)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s)

Pontus Nissblad (m) y tjg
-ROSTER
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Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övrigadeltagare

Teamsmöte
Fredag 18 september 2020 klockan 09:00 - 12:00

§18-22

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, förbundschef
Erik Palmgren, kanslichef
Håkan Olsen, chef förebyggandeavdelningen
Johan Wickenberg, stf räddningschef
Peter Ekstrand, HR chef
Monica Hult, sekreterare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Jonny Malmsten

Trygghetens Hus 2020-09-28 kl 09:00

C^^A^-—Monica Hult
Sekreterare

Ordförande

Jus^erare

nny Malmsten

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2020-09-28-2020-10-19

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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§18 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.

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

b) Val av justerare och dag förjustering
Jonny Malmsten, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen ägerrum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 28 september kl 09:00.

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.

^



r^OONINGSTJ/lMftf^l

Protokoll
2020-09-18

§19 Informationer

• Covid-19
- Förbundethar införtinskränkningar i verksamheten föratt motverka smittspridning och

därförklarat sig relativt bra under den pågåendepandemin. Vi har upprätthållitberedskap
och genomförtplanerade insatser men inte kunnat genomförautbildning och tillsyn enligt
plan. Vi har inte haft någonsmittspridning i förbundet.

• Containerstationer
Pågrund av dagens högasäkerhetskrav och miljökravkommer sannolikt antalet
bensinstationer att minska i alla våramedlemskommuner. Inom respektive kommun bör
det därfördiskuteras vilka behov och möjlighetersom finns. Om inget görsriskerar stora
delar av vårtförbundståutan bensinmackar inom ett par år. Det blir allt vanligare med
anläggningarovanjord och dåi form av containerstationer. En kompakt enhet består
vanligen av cisterner, invallning, mätarskåpoch kortpelare.

• Projekt Rikshem
Under sommaren har förbundettillsammans med Rikshem genomförtett projekt. Detta
med anledning av flera omfattande bränderoch med syftet att ökakunskapen hos både
räddningstjänstenoch fastighetsägaren. En inventering av Rikshems flerfamiljshus inom
Östersundskommun har gjorts och cirka 40 platsbesökhar genomförts.
Räddningstjänstenkommer att sammanställaett informationsmaterial som kommer att
läggas ut påvårhemsida. Räddningstjänstenser gärnaatt liknande inventeringar görs
inom kommunala bostäderdådetta kan räddastora ekonomiska värden.

• Samverkan ledning YZ
- I regeringens proposition 2019/20: 176 ställs ökadekrav påräddningstjänstens

ledningssystem. Förslagetinnebäratt kommunen ska ha ett ledningssystem för
räddningstjänsteni vilket en övergripandeledning ständigt ska upprätthållas.Ett projekt
har startats med syftet att undersökamöjlighetentill samverkan mellan Jämtland och
Västernorrland. Det ären samverkan mellan samtliga fem räddningstjänstorganisationeri
de bådalänenmen arbetet görsi närasamarbete med de övrigatvådelregionerna.

• Samverkan Åre
- Årekommun har framförtönskemålom ett samarbete med förbundetgällande samverkan

b-ing ett gemensamt ledningssystem. Samverkansavtalet indelas i tvåfaser där första
fasen ärinförandetav ett gemensamt ledningssystem och fas tvåärövrigräddningstjänst
och förebyggandearbete. Om inte Årekommun har ansöktom inträde i förbundetsenast
2022-12-31 upphöravtalet att gälla.
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• Överläggningarmed regionen gällandeIVPA och hjärtstoppslarm
Föratt nåfull kostnadstäckning förutryckning vid IVPA och hjärtstoppslarmhar
överläggningarmed regionen inletts. Utgångsförslagetfrånförbundetären ökningav
nuvarande taxa med 85%. Förhandlingarpågårävenkring avtalen gällande transport i
terräng, assistans till ambulans, helikopterlandningar och hjälp till ambulans vid
punktering.

• Brunflo brandstation
- Information om pågåendeförstudieförnybyggnad av Brunflo brandstation lämnades.

Ärendetkommer att behandlas av kommunstyrelsen i Östersund.

• Övrigafrågor- Inriktning räddningsvärn
- Inom räddningstjänstförbundetfinns åtta(varav ett ärvilande) räddningsvärn. Efter

skogsbränderna2018 har förfrågningarfrånorter och organisationer ställts om samverkan
och stödvid inträffadehändelser. Föratt skapa förutsättningarfördenna typ av
samordning pågårdärförett arbete med att skapa rutiner förhur detta ska organiseras.
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Dnr: 740.2020-000965

§20 Delårsrapportjanuari-augusti 2020

Direktionens beslut
Direktionen godkännerdelårsrapporten förjanuari-augusti2020.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 15 september 2020.
Delårsrapportjanuari-augusti 2020.

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

I bilagan redovisas Jämtlands räddningstjänstförbundsdelårsrapport förperioden januari-augusti
2020.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersundsamt till revisorerna förJämtlands räddningstjänstförbund.
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Dnr: 740.2020-001704

§21 Utökadbemanning i Ljungdalen

Direktionens beslut
Beredskapen i Ljungdalen utökasmed en person och rekryteringsområdet omfattar även Storsjö
Kapell. Rutiner fastställs av räddningsavdelningen.

Den utökadekostnaden för7 månaders beredskap ska inrymmas inom befintlig budget.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 14 september 2020.

Bakgrund
Beredskapen i Ljungdalen utgörsidag av en person förutomunder perioden dec-april dåtvå
personer ska finnas i beredskap. I samrådmed befintlig personal i Ljungdalen har dialog förts
om problemen med att uppfylla beredskapen enligt handlingsprogrammet.

Föratt överhuvud taget kunna erbjuda någonform av förmågabördärförrekryteringsområdet
utökasföratt fåen beredskap dåbåde arbetsmiljötillika ensamarbete förbättras.
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§22 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlistaförperioden 2020-05-08-09-10
Direktionen godkännerredovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda
nämndlista.


