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Plats och tid

Teamsmöte
Fredag 11 december 2020 klockan 09:00-12:00

Paragrafer

§30-36

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övrigadeltagare

Lars Nyman, förbundschef
Erik Palmgren, kanslichef
Teresia Gustafsson, brandingenjör
Monica Hult, sekreterare

Utses att justera

Leif Hagberg

Justering

Trygghetens Hus 2020-12-18 kl 09:00

Underskrift

6Å^^(R(—
Monica Hult
Sekreterare

o

StepHen JeraM
Ordförande
Justerare

Leif Hagberg

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

2020-12-18-2021-01-11

Förvaringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund,Östersund
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§30

Mötetsöppnande

Ordförandenhälsade alla närvarande välkomnatill dagens möte.
a) Upprop och presentation
Upprop förrättades,närvaron redovisas i protokollet.
b) Val av justerare och dag förjustering
Leif Hagberg, Östersund,valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet.
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 18 december kl 09:00.
c) Godkännande av kallelse
Kallelse med bilagor har gått ut till samtliga ledamöteroch ersättare via mail l vecka innan
datum försammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.
d) Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§31

Informationer

• Explosiva varor
- BrandingenjörTeresia Gustafsson informerade om hur förbundetjobbar med
tillståndshantering av explosiva varor.
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Dnr:

§32

IVPA

Direktionens beslut
Direktionen förlänger,i avvaktan på beslut, avtalet med Region JH gällande IVPA till och med
2021-03-31 och tar från och med 2021-01-01 ut en faktisk kostnad motsvarande 2 480 kronor
per insats.
Bakgrund
Direktionen beslutade den 13 december 2019 § 51 att sägaupp befintligt avtal med Region JH
gällande IVPA i syfte att omförhandlaförutsättningarnaföruppdragen och föratt nåfull
kostnadstäckning förräddningstjänstförbundet.
Regionen har pågrund av olika omständigheter inte kunnat ta beslut i frågan och vill därför,i
avvaktan på detta beslut, förlängaavtalet med tre månadertill och med 2021-03-31 med en
retroaktiv ersättning från och med 2021-01-01.
Direktionen ställer sig positiv till förlängningenmen godtar inte en retroaktiv ersättning utan
kommer från och med den l januari 2021 att debitera regionen förden faktiska kostnaden.
Utdrag till medlemskommunerna och Region JH
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Dnr: 740.2020-002243

§33

Budget och verksamhetsplan 2021

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagenverksamhetsplan med tillhörandebudget för2021 förJämtlands
räddningstjänstförbund.
Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2020-12-11.
Verksamhetsplan 2021.
Bakgrund
Verksamhetsplanen 2021 ska ligga till grund förgenomförande av verksamheten 2021 och utgöra
grund föråterrapportering och återredovisning av genomförd verksamhet, måluppfyllelser samt
budget och ekonomisk uppföljning.
Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsundoch
Östersundsamt till revisorerna förJämtlands räddningstjänstförbund.
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Dnr: 740.2020-002239

§34

Julgåva till personalen

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att samtliga medarbetare, även vikarier och visstidsanställda, i Jämtlands
räddningstjänstförbunderhålleren julgåva motsvarande 500 kr.
Finansiering, ca 250 000 kr, sker genom direktionens konto 40000 och beslutet avser endast år
2020.
Underlag förbeslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2020-12-04.
Bakgrund
Pandemin har påverkat samtliga medarbetare även om vi inte haft ett stort utbrott i förbundet.
Tack vare medarbetarnas försiktighetoch goda hantering har vi begränsat smittspridningen och
kunnat upprätthållavårberedskap och genomfört räddningsinsatser.
Julgåvan ären uppskattning från direktionen förett väl genomfört verksamhetsårtrots
pågåendepandemi. Presentkortet ska samordnas med de av förbundetsägarkommuner som valt
att dela ut motsvarande uppskattning till deras anställda.
Räddningstjänstförbundetspersonal ska kunna nyttja sitt presentkort inom sin egen kommun
och därigenom gynna det lokala näringslivet.
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Dnr: 740.2020-002242

§35

Mötesplan2021

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagenmötesplanför2021.
Underlag for beslut
Förbundschefenstjänstemannaförslagdaterat 2020-12-04.
Bakgrund
Förslagtill sammanträdestider 2021 fördirektionen i Jämtlands räddningstjänstförbundhar
tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna
datum förbudget och årsredovisningar som anges i ägardirektiv och förbundsordning.
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§36

Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga nämndlista förperioden 2020-11-06—12-03.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknatsi bilagda
nämndlista.
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