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Plats och tid

Teamsmöte
Fredag 12 mars 2021 klockan 09:30 – 12:30

Paragrafer

§ 6 - 12

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagare

Lars Nyman, räddningschef
Erik Palmgren, kanslichef
Håkan Olsen, chef förebyggandeavdelningen
Johan Fredholm, styrkeledare i Funäsdalen
Monica Hult, sekreterare

Utses att justera

Anna Martin

Justering

Trygghetens Hus 2021-03-17 kl 14:00

Underskrift
Monica Hult
Sekreterare

Stephen Jerand
Ordförande
Justerare

Anna Martin

Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla
i Trygghetens Hus i Östersund.
Anslagstid

2021-03-18 – 2021-04-08

Förvaringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund
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§6

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till dagens möte.
a) Upprop och presentation
Upprop förrättades, närvaron redovisas i protokollet.
b) Val av justerare och dag för justering
Anna Martin, Östersund, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 17 mars kl 14:00.
c) Godkännande av kallelse
Kallelse med bilagor har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare via mail 1 vecka innan
datum för sammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.
d) Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
____
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§7

Informationer

 Brand i Funäsdalen
Johan Fredholm, styrkeledare i Funäsdalen, berättade om insatsen vid branden av
flerfamiljshuset på Kåvanvägen 10 i Funäsdalen. Händelsen inträffade den 16 februari 2021.
 Status IVPA-avtalet
Lars Nyman informerade om att Regionen har lämnat ett förslag till avtal som vi lämnat
synpunkter på och även begärt förtydliganden till. Det råder enighet om ersättningen för
utförande av insatserna och avtal ska tecknas senast den 31 mars.
 Skrivelse till regeringen
Jämtlands räddningstjänstförbund har tillsammans med räddningstjänsterna i Höga KustenÅdalen, Medelpad, Åre och Örnsköldsvik lämnat en skrivelse till regeringen där man
tydliggör vikten av att MSB får tillräckliga ekonomiska resurser under de närmaste åren för
att genomföra de nya nationella utbildningarna inom ledning.
 Covid-19
Läget är fortsatt stabilt inom förbundet. Övningsverksamheten har anpassats och vissa
lagstadgade övningar har blivit centraliserade. Insatsverksamheten fortgår utan
begränsningar men med restriktioner. Gällande vaccinering är den operativa personalen en
prioriterad målgrupp i fas 2. All dagtidspersonal, förutom den operativa verksamheten,
jobbar hemifrån men med vissa undantag för att kunna säkerhetsställa en fungerande
verksamhet. Coronastaben har fortsatta möten varannan vecka där man gör avstämningar av
läget.
 Uppföljning av ”Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen”
Förbundet har gjort en hemställan till samtliga ägarkommuner rörande hantering av särskilda
medel från regeringen avseende utökat åtagande angående operativ ledning av
räddningstjänsten. Kommunfullmäktige i Krokoms kommun har beslutat att förbundet får
del av medlen som Krokoms kommun får för år 2021, under förutsättning att övriga
ägarkommuner i Jämtlands räddningstjänstförbund beslutar om motsvarande.
 Försvarsmakten och Grytan
Stephen Jerand informerade om försvarsmaktens etablering i Grytan och att han kommer att
se till att skapa samverkan när de nu etablerar sig i länet. Detta utifrån att försvarsmakten är
en viktig samverkansaktör då krisen inträffar och att förbundet kan komma att behöva deras
stöd i många olika situationer.
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 PFAS
Polyflour alkylsubstanser är något som nyttjas i brandbekämpningsmedel. Kommunen har
under ett år utrett om det finns PFAS i olika områden varav Furulund är ett av dessa
områden. Från förbundets sida deltar Niclas von Essen och Esbjörn Eriksson i arbetet. Även
länsstyrelsen och försvarsmakten har utfört vissa prover. Vid E 14 nedanför Furulund har
uppmätts en del höga värden.
En projektrapport kommer att presenteras inom kort. Jämtlands räddningstjänst har inte
använt brandbekämpningsmedel med PFAS vid övningsområdet sedan 2004.
____
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Dnr: 740.2021-000421

§8

Sotning och brandskyddskontroll

Direktionens beslut
Direktionen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Bergs kommun, Krokoms kommun och
Östersunds kommun att anta de nya taxorna i enlighet med de framtagna tilläggsavtalen.
Underlag för beslut
Chefen för förebyggandeavdelningens tjänstemannaförslag daterat 2021-03-05.
Tilläggsavtal med tillhörande bilaga för Bergs kommun, Krokoms kommun och Östersunds
kommun.
Bakgrund
Förbundet ansvarar för sotning och brandskyddskontroll åt ägarkommunerna, bland annat ingår
upphandling av entreprenörer. 2020 upphandlades kommunerna Ragunda och Bräcke, 2021
kommer Strömsund och Härjedalen att upphandlas. I de nya avtal som tecknas för dessa
kommuner kommer taxornas konstruktion att förändras så att det blir lättare för kunden att i
förhand se vad det kommer att kosta.
För förbundets återstående tre kommuner kan ett tilläggsavtal tecknas för att även de ska kunna
tillämpa den nya taxekonstruktionen. I samband med detta tilläggsavtal sätts ett slutdatum för
huvudavtalet, även personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen regleras.
Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive kommuns
kommunfullmäktige.
____
Utdrag till Bergs kommun, Krokoms kommun och Östersunds kommun
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§9

Val av 1:e vice ordförande

Direktionens beslut
Till 1:e vice ordförande för Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion för återstoden av
mandatperioden 2019 -2022 valdes Maud Peeker (c), Bergs kommun.
Bakgrund
Göran Bergström (s), Strömsunds kommun, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
direktionen. Då han även var 1:e vice ordförande måste ett nytt val av denna post göras.
____
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§ 10

Årsredovisning 2020

Direktionens beslut
Direktionen fastställer föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
Underlag för beslut
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-03-05.
____
Utdrag till medlemskommunerna och revisorerna
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§ 11

Tillsättning av säkerhetsskyddschef

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att Håkan Olsen, chef för förebyggande avdelningen, tillsätts som
säkerhetsskyddschef och att uppdraget inryms inom ordinarie verksamhet.
Underlag för beslut
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-03-04.
Bakgrund
2018 beslutade Sveriges riksdag om en ny säkerhetsskyddslag (2018:585). Enligt förordningen
till denna lag (2018:658) 2 kap 2§ ställs bl a krav på en organisation som Jämtlands
räddningstjänstförbund att ha en utsedd säkerhetsskyddschef som är direkt underställd
myndighetens chef.
I ägardirektiv för 2021, beslutad av samtliga ägarkommuners fullmäktige, anges följande:
“Förbundet ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsansvar följa säkerhetsskyddslagen.
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd säkerhetsskyddsanalys. Det ska inom förbundet
finnas en säkerhetsskyddschef. Förbundet ska i de fall det krävs genomföra säkerhetsprövning,
registerkontroll och säkerhetssamtal med den personal som omfattas av detta.”
____
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§ 12

Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-02-01--03-04.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda
nämndlista.
____
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