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  OMRÖSTNINGAR 

 
LEDAMÖTER 

 
Närvaro 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Stephen Jerand (kd) N       

Leif Hagberg (c) N       

Björn Sandal (s) N       

Maud Peeker (c)  N       

Yngve Hamberg (s) N                   

Stefan Nilsson (kd)              F       

Morgan Olsson (s)              F       

Lena Andersson (c) N       

Sune Halvarsson (s) N       

 
ERSÄTTARE 

Tjg/ 
Ej tjg 

 
JA 

 
NEJ 

 
JA 

 
NEJ 

 
JA 

 
NEJ 
 

Anna Martin (m)   Ej tjg       

Margareta Widell (l) Ej tjg       

Jonny Malmsten (s)         

Daniel Hillbom (m)         

Hans Svärd (c)         

Annika Nilsson (s) Tjg       

Nils-Bengt Nilsson (c) Tjg       

Mikael Karlsson (s)        

Pontus Nissblad (m) Ej tjg       

ANTAL RÖSTER        

 
 

Justerandes signatur …………… …………… …………… 
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Plats och tid Teamsmöte 
 Torsdag 10 juni 2021 klockan 08:30 – 12:00 
 
Paragrafer § 24 - 28 
 
Beslutande Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Lars Nyman, räddningschef 
 Erik Palmgren, kanslichef 
 Monica Hult, sekreterare 
  
  
Utses att justera Björn Sandal 
 
Justering Trygghetens Hus 2021-06-15 kl 11:00 
 
 
Underskrift  
 Monica Hult 
 Sekreterare 
 
 
 
 Stephen Jerand 
 Ordförande 
 
 Justerare  
 
 
  
 Björn Sandal 
 
 
 
Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla 
i Trygghetens Hus i Östersund. 
 
Anslagstid 2021-06-16 – 2021-07-07 
 
Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund 
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§ 24 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 
Björn Sandal, Östersund, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 15 juni kl 11:00. 

 
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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§ 25 Informationer 
 
• Vision 2030 för räddningstjänstförbundet 
Ordförande föredrog om arbetet med att upprätta en vision 2030 med uppmaning till 
direktionsmedlemmarna om att börja tänka på detta inför kommande möte i höst. 
 
• Rapport från ägarsamråd 
Beslut om ägardirektiv för 2022 flyttas till ett extra ägarsamråd den 27 augusti med anledning 
av eventuella förändrade pensionsförutsättningar.  
 
Ordförande informerade även om dialogen kring förbundets äskande om stöd till 
ägarkommunerna gällande säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar.  
 
• Information från räddningschefen 

- Rekryteringen av tjänsten som avdelningschef för förebyggande avdelningen är i 
slutfasen. En kandidat har tagits ut och referenstagning och dialog om anställning pågår.  

 
- Sammanställning av kostnaden för skogsbranden i Ytterhogdalstrakten den 2 juni pågår. 

____ 
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Dnr: 740.2021-001108 
 
§ 26 Hemställan om finansiering av tjänst för stärkt samverkan med 

ägarkommunerna 
 
Direktionens beslut 
Direktionen hemställer ägarkommunerna om finansiering av uppdraget med arbetet att 
samverka med ägarkommunerna i RSA-processer, krisberedskap och civilt försvar under 
perioden 2022 och 2023. Enligt regeringens Prop 2020/21:30 kommer särskilda medel att 
anvisas till räddningstjänsten från år 2024.  
 
Äskandet avser finansiering årsvis och fördelas utifrån procentuell andel av kommunernas 
invånarantal motsvarande fördelningen av STAB;s-kostnaden i nuvarande modell av 
ägarbidraget. 
 
Kommun Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Östersund 

Kr 27 000 24 000 38 000 56 000 20 000 43 000 240 000 
 
Underlag för beslut 
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat den 2 juni 2021. 
Handbok i kommunal krisberedskap – räddningstjänst 
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar och en samhällsviktig verksamhet och 
räddningstjänstorganisationen har därför en roll i kommunens arbete med krisberedskap. 
Kommunens organisation för räddningstjänst - oavsett hur den är organiserad, det vill säga 
även om den sköts via ett kommunalförbund - kan ta del av den statliga ersättningen (2:4-
medel) som kommunen årligen får av staten för utförande av uppgifter enligt 
överenskommelsen om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.  
 
Kommunen ansvarar för att vid behov fördela ersättningarna inom den egna organisationen 
exempelvis till nämnder, förvaltningar eller kommunalförbund. Exempel på uppgifter som 
kommunens organisation för räddningstjänst kan ersättas för är RSA-arbete, arbete med 
krigsorganisation och säkerhetsskydd och annat som sker utifrån överenskommelsen. 
____  
Utdrag till medlemskommunerna  
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 Dnr: 740.2021-001107 
 
§ 27 Lönepolicy 
 
Direktionens beslut 
Direktionen antar föreslagen lönepolicy för Jämtlands räddningstjänstförbund med följande 
ändringar: 
 

• Första stycket, andra meningen, ändras till ”Lönebildning är ett av styrmedlen för att 
stimulera, engagera och attrahera medarbetare, vilket i sin tur är en grundförutsättning 
för att nå uppsatta mål och skapa förutsättningar för ökad kvalitet, produktivitet och 
effektivitet.” 

• Sista stycket, sista meningen, ändras till ”Lönesättningen sker i dialog mellan chef och 
medarbetare”.  

 
Underlag för beslut 
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2020-06-02 
Förslag lönepolicy RTJ 
 
Bakgrund 
Lönepolicyn är Jämtlands räddningstjänstförbunds styrdokument inom det lönepolitiska 
området och en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera lönefrågor.  
Lönebildning är ett styrmedel för att stimulera, engagera och attrahera medarbetare, vilket i sin 
tur är en grundförutsättning för att nå uppsatta mål och skapa förutsättningar för ökad kvalitet, 
produktivitet och effektivitet. 
____ 
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§ 28 Delegationsärenden 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-05-12—06-02. 
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda 
nämndlista. 
____ 
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