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Plats och tid

Teamsmöte
Fredag 10 december 2021 klockan 09:00 – 12:00

Paragrafer

§ 40 - 44

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Leif Hagberg

Justering

Trygghetens Hus 2021-12-21 kl 13:00

Underskrift

Monica Hult
Sekreterare

Stephen Jerand
Ordförande
Justerare

Leif Hagberg

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

2021-12-21 – 2022-01-15

Förvaringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund
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§ 40

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
Leif Hagberg, Östersund, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 21 december kl 13:00.
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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§ 41

Informationer

• Explosiva varor
Brandingenjör Teresia Gustafsson informerar om reviderad lag om brandfarliga och explosiva
varor.
• Handlingsprogram
Lars redovisar inkomna synpunkter från kommunerna på den pågående remissen gällande
handlingsprogrammet. Sista svarsdagen för att lämna synpunkter är 21 januari och
handlingsprogrammet kommer efter eventuella justeringar att antas vid direktionsmötet den
4 februari.
• Samverkan med Åre kommun
Samverkansavtalet som är tecknat med Åre kommun är nu inne i fas 2 vilket innebär
prioritering av samverkan och samordning av de båda räddningstjänsternas verksamheter.
Förbundets räddningschef är inbjuden till politiken i Åre kommun i slutet av januari för att
presentera förbundet.
• Chefsträff i Härjedalens kommun
Räddningschefen har deltagit i en chefsträff i Härjedalen och informerat om behovet av att
kommunen bör ha en positiv inställning när någon medarbetare vill tjänstgöra som
räddningspersonal i beredskap. Förtydliganden gjordes om hur ofta det sker händelser som
påkallar behovet av att lämna arbetsplatsen och även hur medeltiden för frånvaron
tydliggjordes. Dialogen var bra och det finns en stor acceptans från kommunen att tillåta
bisyssla. Även ett förtydligande gällande den gemensamma rekryteringsstrategin gjordes.
• Nya avtal
- Nytt avtal med SOS Alarm tecknas från och med 2022-01-01. Det nya avtalet kommer att
uppgå till 16,62 kr/invånare i länet vilket ger en lägre kostnad än det nu gällande avtalet.
- Ett avtal gällande stöd med transport av personal från ambulanshelikoptern vid insats i

Funäsdalen är under beredning.

• Möte med revisorerna
Revisorerna har begärt att få träffa presidiet för att granska verksamheten ur ett antal olika
perspektiv och sett utifrån ägarnas direktiv. Mötet är planerat till kommande presidiemöte den
28 januari.
____
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Dnr:

§ 42

Budget och verksamhetsplan 2022

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslagen verksamhetsplan med tillhörande budget för 2022 för Jämtlands
räddningstjänstförbund.
Underlag för beslut
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-12-03
Verksamhetsplan 2022 & budget 2023–2024
Bakgrund
Verksamhetsplanen 2022 ska ligga till grund för genomförande av verksamheten 2022 och utgöra
grund för återrapportering och återredovisning av genomförd verksamhet, måluppfyllelser samt
budget och ekonomisk uppföljning.
____
Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och
Östersund samt till revisorerna för Jämtlands räddningstjänstförbund.
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§ 43

Räddningssamarbetsavtal med RSR10

Direktionens beslut
Direktionen uppdrar till förbundschefen att teckna samarbetsavtal med kommunerna ingående i
RSR10.
Underlag för beslut
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2021-12-03
Avtalsförslag
Bakgrund
Utifrån den reformerade lagen om skydd mot olyckor (2003:778) framgår det att kommunen
ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska
upprätthållas. Erfarenheterna från 2014 och 2018 visar tydligt på behovet av att samarbeta i
stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt ledningssystem.
Kommunerna Malå, Sorsele, Dorotea, Arjeplog, Åsele, Norsjö, Storuman, Arvidsjaur,
Vilhelmina, och Lycksele räddningstjänster, samverkar under benämningen RSR10, har gjort
en hemställan om samverkan med JRF om övergripande ledning.
Ett gemensamt ledningssystem för kommunal räddningstjänst i Jämtlands och Västernorrlands
län ska inrättas. Ledningssystemet benämns Räddsam YZ, men förändring av namnet kommer
att genomföras vid samordning med RSR10. En grund för ledningssystemets uppbyggnad ska
vara de nuvarande ledningssystemen i respektive län. Det nya ledningssystemet ska vara
utformat så att det stödjer en effektiv operativ ledningsverksamhet för räddningstjänstverksamheten inom hela sitt geografiska område och RSR10 område. De delar av systemet som
avser inre operativ ledning ska drivas från en räddningscentral, placerad på två platser, i
Sundsvall och Östersund.
Det gemensamma ledningssystemet, mellan Västernorrland och Jämtland inklusive RSR10, ska
vara i drift under 2022.
____
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§ 44

Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-10-15 -- 12-02.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda
nämndlista.
____
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