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Justerandes signatur

LEDAMÖTER Närvaro

OMRÖSTNINGAR

}

rA NEJ FA NEJ FA NEJ

Stephen Jerand (kd) ^

Leif Hagberg (c) s

BjörnSandal (s) F

Maud Peeker (c) sr

Yngve Hamberg (s) F

Stefan Nilsson (kd) F

GöranBergström(s) N

Peter Johansson (c) F

Sune Halvarsson (s) N

ERSÄTTARE
TJg/
Ejtjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Anna Martin (m) Us_

Mireya Melander (l)

Johnny Malmsten (s) r.ig

Daniel Hillbom (m)

Hans Svärd (c) Tig

Annika Nilsson (s)

Nils-Bengt Nilsson (c)

Mikael Karlsson (s) Tjg

Pontus Nissblad (m)
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Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övrigadeltagare

Teamsmöte
Fredag 13 november 2020 klockan 09:00 - 12:00

§23-29

Enligt tjänstgöringslista

Lars Nyman, förbundschef
HåkanOlsen, chef förebyggandeavdelningen
Henrik Jönsson,olycksutredare
Louise Söderberg,brandingenjör
Monica Hult, sekreterare

Utses att justera

Justering

Underskrift

Anna Martin

Trygghetens Hus 2020-11-18 kl 14:00

Monica Hult
Sekreterare

Ste ^Jerarfd
Ordförande

Justerare

Anna Martin

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

Anslagstid

Förvaringsplats

2020-11-18-2020-12-09

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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§23 Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.

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

b) Val av justerare och dag förjustering
Anna Martin, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen ägerrum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 18 november kl 14:00.

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

d) Fastställandeav dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§24 Informationer

• Brand i byggnad
- Olycksutredare Henrik Jönssonredogjorde förinsatser samt visade statistik gällande

brand i byggnad och dmnkningslarm inom JRF förperioden 2018-01-01 - 2020-11-06.

• Handlingsprogram
HåkanOlsen, chef förebyggandeavdelningen, informerade om nya förskriftergällande
kommunernas handlingsprogram förräddningstjänst.

• Tillsyn enligt LSO
BrandingenjörLouise Söderberginformerade om hur kommunernas tillsyn ska planeras
och utförasenligt de nya föreskrifterna.

• Systemledning
- FörbundschefLars Nyman informerade om aktuellt läge i det pågåendeprojektet gällande

samverkan mellan samtliga fem räddningstjänstorganisationeri Jämtland och
Västernorrland.

• Verksamhetsplan 2021
- FörbundschefLars Nyman presenterade verksamhetsplan 2021 med antagandet att

pandemin fortgår förstahalvåret och att budget- och verksamhetsplaneringen på
avdelningsnivåanpassats utifrån denna antagande.

• Nybyggnad Brunflo brandstation
- Information gavs om det pågåendeprojektet med byggnad av ny brandstation i Brunflo.

• IVPA
- Framtaget avtalsförslagska granskas av regionens jurister föratt sedan gåpåremiss till

JRF. Ärendetgällande ersättningsnivånligger hos hälso- och sjukvårdsdirektören.

• Aktuellt lägeCovid-19
- Förbundetföljerutvecklingen och vidtar åtgärderutifrån den fortsatta smittspridningen.
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Dnr: 740.2020-002075

§25 Utseende av nytt dataskyddsombud

Direktionens beslut
Direktionen utser enhetschef Niclas von Essen till dataskyddsombud förJämtlands
räddningstjänstförbundoch beslut 2018-05-17 §36upphöratt gälla.

Underlag förbeslut
Räddningschefens tjänstemannaförslagdaterat 2020-11-05.

Bakgrund
Enligt dataskyddsförordningengällerfören kommunal räddningstjänstorganisationbland annat
att den som en nämnd eller ett kommunalförbundmed självständigtverksamhetsansvar räknas
som en egen personuppgiftsansvarig och kommunalförbundetärpersonuppgiftsansvarig för
gemensamma handlingar. Direktionen har ansvar att lagstiftningen följsgentemot registrerade
personer och Datainspektionen. Delegation ärinte möjlig.

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll
äratt kontrollera att dataskyddsförordningen(GDPR) följsinom organisationen genom att till
exempel utförakontroller och informationsinsatser.
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Dnr: 740.2020-002076

§26 Samverkansavtal med Årekommun

Direktionens beslut
Direktionen godkänneroch tecknar samverkansavtal med Årekommun enligt bifogat avtal.

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2020-11-05.

Bakgrund
Årekommun har identifierat ett behov av ett utökatledningsstödutifrånden reformerade
lagstiftningen om skydd mot olyckor. En av förbättringarnai den nya lagstiftningen äratt alla
räddningstjänsterska tillhöraen ledningscentral som ärbemannad dygnet runt och ingåi en
systemledning.

I ett förstasteg, från2021, ärstödmed Inre Befäl och Räddningschefi beredskap prioriterat.
Under avtalsperioden ska det utökadesamarbetet ävenomfatta att skapa samsyn och
gemensamma rutiner i det operativa arbetet föratt nåoptimal slagstyrka och underlättaarbetet i
ledningssystemet samt löpandeverksamhet som drift och underhåll, förebyggandearbete och
utbildningar mm. Under avtalstiden ska förutsättningarnaförett fortsatt utvecklat samarbete
utvärderas.
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Dnr: 740.2020-002077

§27 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen
angåendeoperativ ledning av räddningstjänsten

Direktionens beslut
Direktionen beslutar om hemställantill ägarkommunemaom hantering av särskildamedel från
regeringen frånoch med 2021 förutökatåtagande angående operativ ledning av
räddningstjänsten

Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2020-11-05.

Bakgrund
Lagrådsremissen, En effektivare kommunal räddningstjänst,har beslutats av riksdagen
2020-10-21 och resulterat i lagstiftning som fårdirekta konsekvenser förräddningstjänsternai
landet.

Förslagetom krav påtydligare operativ ledningsorganisation innebärkostnadsökningarför
JRF. JRF har idag har en heltäckande operativ ledningsfunktion sett med hänsyntill vilka roller
och vilka kompetenser som finns i denna. Funktionen räckerändåur flera avseenden inte till
föratt tillgodose de förväntadelagkraven inom detta område.

Föratt stärkaden operativa ledningsförmågansom JRF har tillgångtill och föratt förbundet
ska vara en del av en övergripandeledning som klarar av att hantera flera samtidiga
vardagshändelser eller en störrehändelse, har ett operativt ledningssamarbete tillsammans med
räddningstjänsteri Västernorrlandoch räddningstjänsteni Årekommun inletts.

Föratt kunna leda och genomföraräddningsinsatser i samband med mycket stora och allvarliga
händelser avser JRF att vara en del i uppbygganden av RäddningsregionNord.
Räddningsregionen avses, närden ärfullt utbyggd, kunna hantera sådanaräddningsinsatser från
Gävleborgs läni söderoch hela vägennorrut i Sverige. Motsvarande räddningsinsatser inom
delar av Dalarnas länavses ocksåingåi regionens arbete.

Enligt planeringen kommer räddningstjänsternai Jämtlands länatt utgöraett samarbetskluster
inom regionen tillsammans med räddningstjänsternai Västemorrlands län. Regionen kommer
ocksåatt arbeta fören gemensam nivånärdet gällerkvaliteten pådet operativa ledningsarbetet
inkluderande stabsarbetet.

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska staten finansiera nya åläggandenoch
ambitionshöjningarförkommunerna frångrunden, det vill sägakompensation ska utgåäven
förde kommuner som frivilligt har byggt upp förmågan.Den nya regleringen innebär ett tydligt
krav som inte tidigare funnits påkommunerna närdet gällerökadekrav påoperativ ledning.
Förslagetfårdärföranses innebäraen statlig ambitionshöjning.
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Räddningstjänstutredningenhar beräknatatt kostnaderna förförslagetsgenomförandeuppgår
till ca 45 miljoner kronor per årförsamtliga kommuner i Sverige, det vill sägaävenförde som
redan byggt upp förmågan.

Föratt kompensera kommunerna fördet utökadeåtagandethar regeringen i
budgetpropositionen för2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45
miljoner kronor frånoch med 2021 och att anslaget 1.1. Kommunalekonomisk utjämning under
utgiftsområde 25 Allmännabidrag till kommunerna ska ökasmed motsvarande belopp (prop.
2019/20:1, utg. omr. 6, avsnitt 4.5.4, bet. 2019/20:FiUl, rskr. 2019/20:59).

Direktionen hemställer att ägarkommunemahanterar dessa nya medel såde disponeras av JRF
och att redovisning av användningentillåts görasur ett Räddsam Jämtlandperspektiv.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersund.
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Dnr: 740.2020-002068

§28 Förlängningav tillförordnande

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att förlängaLars Nymans tillförordnandesom förbundscheftilloch med
2022-12-31.

Underlag förbeslut
Direktionsordförandensförslagtill beslut daterat 6 november 2020.

Bakgrund
Tjänsten som förbundschefvakantsattes tills vidare i december 2016. I avvaktan påutredning
om huruvida tjänsten skulle återinsättastillsattes Lars Nyman som tillförordnad förbundschef
tillika tjänsten som räddningschefunder perioden 2017-01-01—2020-12-31.
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§29 Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlistaförperioden 2020-09-11-11-05.
Direktionen godkännerredovisningen av delegationsbeslut som förtecknatsi bilagda
nämndlista.
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