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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) N       

Morgan Olsson (s) N       

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)        

Nils-Bengt Nilsson (c)        

Mikael Karlsson (s) Ej tjg       

Pontus Nissblad (m)        

ANTAL RÖSTER        

 
 

Justerandes signatur …………… …………… …………… 
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Plats och tid Teamsmöte 
 Fredag 17 september 2021 klockan 09:00 – 12:00 
 
Paragrafer § 29 - 33 
 
Beslutande Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Lars Nyman, räddningschef 
 Erik Palmgren, kanslichef 
 Monica Hult, sekreterare 
 Sara Wickenberg, brandingenjör 
  
Utses att justera Björn Sandal 
 
Justering Trygghetens Hus 2021-09-20 kl 16:00 
 
 
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 2021-09-20 – 2021-10-11 
 
Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund 
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§ 29 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 20 september kl 16:00. 

 
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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§ 30 Informationer 
 
• Pågående arbete med handlingsprogrammet 
Sara presenterade aktuell tidsplan för projektet samt vad som genomförts under juni, juli och 
augusti månad. Arbetet har bland annat bestått av att inhämta information, samverka med andra 
räddningstjänster, uppstart av arbetsgrupper samt påbörja framtagande av statistik.  
 
I början av juli skickade JRF ut en remiss till medlemskommunerna med en förfrågan om att få 
in information om hur respektive kommun arbetar förebyggande kring drunkning, trafikolyckor, 
olycka med farliga ämnen samt naturolyckor. Detta underlag kommer under september att 
arbetas in i handlingsprogrammet.  
 
För närvarande ligger fokus inom arbetet med HP på att ta fram mål för verksamheten. Dessa 
mål ska bygga på det som framkommit under avsnitten risk och värdering.  
 
Avslutningsvis visade Sara några exempel på utdrag ur statistiken kring händelsetyperna 
brand i byggnad, brand ej i byggnad och trafikolycka.  
 
Handlingsprogrammet planeras att antas på direktionens möte den 10 december. 
 
• Ägardirektiv 2022 
Lars gick igenom det reviderade innehållet i ägardirektiven för 2022.  
 
• Räddsam YZ 
I det fortsatta utredningsdirektivet ska planering ske för att en driftansvarig på 50% ska 
anställas i Räddsam YZ-projektet och vara placerad i Östersund. Finansiering sker genom de 
fem organisationer som ingår i projektet.  
 
• Allmän information från verksamheten 

- Räddningstjänsten kommer efter samråd med Länsstyrelsen att under v 39 delta under 
krisberedskapsveckan i vissa kommuner.  

- En uppföljning av kostnaderna för sommarens skogsbränder pågår. 
- Nyrekrytering inleds till vakant tjänst på förebyggandeavdelningen.  
- Ny avdelningschef för förebyggandeavdelningen kommer introduceras v 38 när tjänsten 

tillsätts. 
- Avgifter och nya taxor för tillsyn ska anpassas utifrån förändrade förutsättningar. 
- Uppföljning av medarbetarundersökningen pågår. 
- För att tillmötesgå det interna utbildningsbehovet görs under hösten en omstart av 

utbildningsinsatser. I nuläget bedöms cirka 40 personer erhålla kompetensutveckling. 
- Rekrytering av RIB-personal intensifieras under hösten. 
- Åre kommun har efterfrågat möjligheten att genomföra utbildning för 77 personer på vårt 

övningsområde.  
____ 
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 Dnr:740.2021-001832 
 
§ 31 Handlingsprogram LSO 
 
Direktionens beslut 
Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO) skickas ut på remiss till medlemskommunerna och andra berörda 
aktörer efter att beslut om detta tagits på direktionsmötet den 22 oktober 2021. Sista svarsdag 
på remissen är den 21 november 2021.   
 
Underlag för beslut 
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 15 september 2021. 
 
Bakgrund 
Enligt gällande förbundsordning åligger det JRF att upprätta ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänst enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i LSO.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av ändringen i LSO, 
som beslutades 21 oktober 2020, utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll och 
struktur i kommunernas handlingsprogram. Regleringen av dessa trädde i kraft 22 juni 2021.  
 
Med anledning av ändringen i LSO samt de nya föreskrifterna måste JRF revidera och 
omarbeta befintligt handlingsprogram. Det nya handlingsprogrammet ska börja gälla den 1 
januari 2022 enligt övergångsbestämmelserna i LSO. 
 
I och med den korta handläggningstiden för omarbetning av handlingsprogrammet kommer 
även remisstiden påverkas i form av att den blir något kortare än brukligt. Detta för att 
programmet ska hinna antas i tid för att kunna börja gälla från den 1 januari 2022.  
____  
Utdrag till medlemskommunerna  
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Dnr: 740.2021-000984 
 

§ 32 Delårsrapport januari-augusti 2021 
 
Direktionens beslut 
Direktionen godkänner delårsrapporten för januari-augusti 2021. 
 
Underlag för beslut 
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 10 september 2021. 
Delårsrapport januari-augusti 2021. 
 
Bakgrund 
Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat 
måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt prognos för utfall under 
hela året. 
 
I bilagan redovisas Jämtlands räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari-augusti 
2021. 
____ 
Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och 
Östersund samt till revisorerna för Jämtlands räddningstjänstförbund. 
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§ 33 Delegationsärenden 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-06-03 -- 09-09. 
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda 
nämndlista. 
____ 
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