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  OMRÖSTNINGAR 

 
LEDAMÖTER 

 
Närvaro 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Stephen Jerand (kd) N       

Leif Hagberg (c) N       

Björn Sandal (s)               F       

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)          

Margareta Widell (l) Tjg       

Jonny Malmsten (s)         

Daniel Hillbom (m)         

Hans Svärd (c)         

Annika Nilsson (s)        

Nils-Bengt Nilsson (c)        

Mikael Karlsson (s)        

Pontus Nissblad (m) Ej tjg       

ANTAL RÖSTER        

 
 

Justerandes signatur …………… …………… …………… 
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Plats och tid Teamsmöte 
 Fredag 22 oktober 2021 klockan 09:00 – 12:00 
 
Paragrafer § 34 - 39 
 
Beslutande Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Lars Nyman, räddningschef 
 Erik Palmgren, kanslichef 
 Sara Wickenberg, brandingenjör 
 Mats Sundbom, chef förebyggandeavdelningen 
 Monica Hult, sekreterare 
  
  
Utses att justera Margareta Widell 
 
Justering Trygghetens Hus 2021-11-02 kl 09:00 
 
 
Underskrift  
 Monica Hult 
 Sekreterare 
 
 
 
 Stephen Jerand 
 Ordförande 
 
 Justerare  
 
 
  
 Margareta Widell 
 
 
 
Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla 
i Trygghetens Hus i Östersund. 
 
Anslagstid 2021-11-02 – 2021-11-23 
 
Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund 
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§ 34 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 
Margareta Widell, Östersund, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 2 november kl 09:00. 

 
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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§ 35 Informationer 
 
• Utbildningsdag på Wången 
Utbildningsdag med direktionsmöte anordnas på Wången 9–10 december. Uppmaning görs till 
ledamöter och ersättare om anmälan senast den 5 november. 
 
• Aktuell information från förbundet 
- Lönerevisionen för kommande år är påbörjad. 
- Processen kring RiB-avtalet har precis dragit igång. Största stötestenen är vakansersättningen. 
- Rekryteringen av brandingenjör till förebyggandeavdelningen pågår. 
- Nya avtal om brandskyddsutbildningar och HLR är tecknade bland annat med Region JH 

och Krokoms kommun. 
- Budgetprocessen pågår för fullt. 
- Arbete pågår med att stärka upp den externa utbildningssidan. 
 
• Övriga frågor 
- Sune Halvarsson redogjorde för sitt samtal med kommunchefen i Härjedalens kommun, 

Gunnel Gyllander, gällande de skriverier som förekommit om problem med bemanning av 
RiB i Härjedalens kommun. Hon tillbakavisar den kritik som framkommit och försäkrar att 
kommunen som arbetsgivare är positiv till RiB-anställningar och att man i största möjliga 
utsträckning försöker möjliggöra dessa anställningar.  
 

- Pontus Nissblad påminner om invigning av brandstationen i Funäsdalen. Även stationen i 
Hammerdal kommer att invigas efter den renovering som genomförts. 

 

- Margareta Widell tog upp frågan om dubbla roller i arbetet med tillsyn och utbildning. 
Enligt en artikel i ”Dagens Samhälle” är räddningstjänstens förebyggande tillsyn kring 
brandrisker jävig då personal från räddningstjänsten bedriver utbildning i brandskyddsarbete 
samtidigt som man är tillsynsmyndighet. Detta är dock inget problem då tillsynen utförs av 
personal tillhörande förebyggandeavdelningen som hanterar all myndighetsutövning och 
utbildningen bedrivs av personal från räddningsavdelningen.  

 

- Direktionsmötet den 12 november ställs in.  
____ 
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 Dnr: 740.2021-001863 
 
§ 36 Taxor för remiss 
 
Direktionens beslut 
Direktion tillstyrker nya taxor för tillstånd och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig 
och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) från 
och med 2022-05-01 enligt nedan. Nya taxor ersätter befintligt gällande. De översändes till 
respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut. 
 

• Timavgift vid tillståndsgivning och tillsyn fastställs till 980 kr/h. 
• Årlig prisjustering ska ske med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som fastställs av 

Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2022. 

• Typärenden enligt tabell 1 fastställs för tillståndsprövning vid hantering av explosiv vara.  
• Typärenden enligt tabell 2 fastställs för tillståndsprövning vid hantering av brandfarlig vara.  
• Grundavgifter och timavgifter enligt tabell 3 fastställs för tillsyn enligt LSO och LBE.  
 
Underlag för beslut 
Chefen för förebyggandeavdelningens tjänstemannaförslag daterat 2021-10-22. 
Bilaga 1, Taxa – Tillståndsprövning hantering av explosiv vara enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor  
Bilaga 2, Taxa – Tillståndsprövning hantering av brandfarlig vara enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor  
Bilaga 3, Taxa – Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag 
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara  
Bilaga 4, Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor (SKR)  
 
Bakgrund  
Enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv (LBE) vara ska kommunen fatta beslut om 
tillstånd till hantering av brandfarlig och explosiv vara. Enligt samma lag samt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen bedriva tillsyn över efterlevnaden av respektive 
lag. Lagstiftningen ger rätt att ta betalt för såväl tillståndshandläggning enligt LBE som tillsyn 
enligt såväl LBE som LSO.  
 
Föreslagna taxor är framtagna med stöd av SKR:s underlag för upprättande av taxor inom 
räddningstjänstområdet. Underlaget kan användas som stöd vid upprättande av taxor för både 
tillsynsärenden enligt LSO och tillsyns- och tillståndsärenden enligt LBE. SKR tillhandahåller 
material som kan användas både för att räkna fram en timkostnad för handläggning/tillsyn samt 
för att räkna fram tidsåtgång för handläggning. Taxa kan tas ut i form av fasta avgifter oavsett 
ärende, fasta avgifter kopplat till en ärendetyp eller genom en kombination av en grundavgift 
och timavgift. Oavsett vilken konstruktion som används ger underlaget utdata i form av en 
färdig avgift. SKR:s sammanfattning av underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor 
finns med som bilaga till detta förslag. Där framgår även generella principer och formella 
grunder för kommunala taxor och avgifter.  
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Nuvarande taxor för tillstånd av explosiv vara enligt LBE antogs 2017. Nuvarande taxor för 
tillstånd av brandfarlig vara samt tillsyn enligt LSO och LBE antogs 2013. Timavgiften 900 
kr/h har varit oförändrad sedan 2013. 
 
Detta förslag innehåller en höjning av såväl timkostnaden som den slutliga avgiften för ett 
flertal ärenden. Motiv till höjning av avgiften redovisas i respektive avsnitt nedan.  
 
Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt på bland 
annat verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning. 
Ett kommunalförbund är i detta avseende att betrakta som en kommun. 
____  
Utdrag till medlemskommunerna  
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Dnr:  
 

§ 37 Handlingsprogram för remiss 
 
Direktionens beslut 
Upprättat samrådsförslag till handlingsprogram 2022 ska samrådas med de myndigheter och 
organisationer som särskilt berörs av handlingsprogrammet. 
 
Efter remissbehandlingen ska direktionen slutligen fastställa handlingsprogrammet. 
 
Underlag för beslut 
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-10-14. 
Förslag till handlingsprogram. 
  
Bakgrund 
Föreslaget handlingsprogram omfattar såväl förebyggande verksamhet som operativ 
räddningstjänst för Jämtlands räddningstjänstförbunds samtliga medlemskommuner. 
Handlingsprogrammet uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO).   
 
Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva JRF:s arbete med att 
hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska presentera 
målsättningar med arbetet att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser - både det 
förebyggande och det operativa arbetet. Genom detta ska programmet också kunna fungera 
som ett underlag för redovisning, uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetet 
samt stimulera den politiska debatten och ställningstagandet vad gäller skydd mot olyckor.   
  
Utöver att fungera som ett internt styrdokument är förhoppningen att dokumentet ska 
beskriva för kommuninvånare och andra intressenter vilket skydd mot olyckor invånare i 
förbundets medlemskommuner kan förvänta sig och vilka förväntningar som finns på den 
enskilde.  
____ 
Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och 
Östersund samt till revisorerna för Jämtlands räddningstjänstförbund. 
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§ 38 Mötesplan 2022 
 
Direktionens beslut 
Direktionen antar föreslagen mötesplan för 2022 
 
Underlag för beslut 
Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-10-14. 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdestider 2022 för direktionen i Jämtlands räddningstjänstförbund har 
tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna 
datum för budget och årsredovisningar som anges i ägardirektiv och förbundsordning. 
____ 
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§ 39 Delegationsärenden 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-09-10 -- 10-14. 
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda 
nämndlista. 
____ 
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