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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)   Tjg       

Margareta Widell (l) Ej tjg       

Jonny Malmsten (s)         

Daniel Hillbom (m)         

Hans Svärd (c)         

Annika Nilsson (s) Ej tjg       

Nils-Bengt Nilsson (c)        

Mikael Karlsson (s)        

Pontus Nissblad (m)        

ANTAL RÖSTER        

 
 

Justerandes signatur …………… …………… …………… 
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Plats och tid Teamsmöte 
 Fredag 4 februari 2022 klockan 09:00 – 12:00 
 
Paragrafer § 1 - 4 
 
Beslutande Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Lars Nyman, räddningschef 
 Erik Palmgren, kanslichef 
 Mats Sundbom, avdelningschef 
 Martin Jonsson, brandingenjör 
 Sara Wickenberg, brandingenjör 
 Monica Hult, sekreterare 
  
  
Utses att justera Anna Martin 
 
Justering Trygghetens Hus 2022-02-09 kl 10:00 
 
 
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 2022-02-09 – 2022-03-02 
 
Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund 
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§ 1 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 9 februari kl 10:00. 

 
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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§ 2 Informationer 
 
• Sveriges Ingenjörer 
Brandingenjör Martin Jonsson berättade om rollen som brandingenjör i Jämtlands 
räddningstjänstförbund och vilka arbetsuppgifter som han handlägger. Omsättningen av 
brandingenjörer hos förbundet är hög och mycket handlar om konkurrensen från den privata 
marknaden som kan erbjuda högre löner och andra förmåner. Lars redogjorde för löneläget för 
våra brandingenjörer med konstaterandet att 90% av landets brandingenjörer i kommunal 
anställning uppbär en högre lön än de som är anställda i förbundet.   
 
Direktionen tackade för informationen och förstår problematiken gällande personalförsörjning 
av de viktiga funktioner som brandingenjörerna upprätthåller. Situationen är komplex dels ur en 
nationell lönejämförelse samt den privata marknadens konkurrensutsättning. Ägarsamrådet 
kommer att informeras om situationen. 
 
• Tillsyn LSO 
Mats Sundbom, chef över förebyggandeavdelningen, informerade om vilka utmaningar vi står 
inför gällande tillsynen enligt LSO. MSB tog över ansvaret från Länsstyrelsen gällande 
tillsynen över kommunerna den 1 januari 2021.  
 
• RSR 10 - lägesrapport 
Samverkansavtalen med de tio kommunerna är nu undertecknade och gäller från och med 1 
april. Tillsammans med Västernorrlands län täcker vi nu 30% av Sveriges yta.  
 
• Möte med revisorerna 
Ordföranden redogjorde från mötet med revisorerna som presidiet hade den 28 februari. 
Revisorerna hade ett antal frågeställningar som besvarades vid mötet. Det var en bra dialog och 
det diskuterades mycket kring rekryteringen av RiB.  
 
• Politikerbesök i Åre 
Lars har haft möte med den politiska ledningen i Åre där man är helt enig om att gå vidare med 
samarbetet. Man jobbar nu med att ta fram ett förslag till inriktningsbeslut gällande att söka 
medlemskap i förbundet med målsättning om inträde den 1 januari 2023.  
 
• Aktuellt läge 

- Brunflo brandstation kommer att slutbesiktigas den 14 februari.  
- Pandemiläget fortsatt stabilt i förbundet. 

• Övriga frågor 
- Erik Palmgren:  

Bokslutsärende, hantering av underskott för 2021 (519 000 kronor). 
Direktionen är överens om att åberopa synnerliga skäl på grund av pandemin för 
inkomstbortfall för tillsyner och försäljning av utbildningar.  
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- Stefan Nilsson: 

1. Vilken kunskap/ beredskap har räddningstjänsten när det gäller kemiska-biologiska 
stridsmedel? 
2. Hur mår vår personal? 

 
Svar fråga 1 
I fredstid har räddningstjänsten lokalt inom JRF:s område grundläggande beredskap för 
händelser med farliga ämnen. Vid större behov finns olika förstärkningsresurser att tillgå 
genom MSB, exempelvis inom områden som indikering och sanering. Vid en fredstida 
händelse med biologiska och kemiska stridsmedel bör samverkan med polisen och 
Försvarsmakten upprättas så snart som möjligt för stöd.  
 
Under icke fredstid eller höjd beredskap styrs ansvaret för CBRNE-händelser över till 
Försvarsmaktens krigsorganisation, där även räddningstjänsten ingår som en del av 
totalförsvaret. 
 
Svar fråga 2 
En medarbetarundersökning genomfördes under 2021 som är under bearbetning för senare 
återkoppling. Denna undersökning genomfördes endast för heltidsanställd personal. 
 
En medarbetarundersökning av alla anställda är inte planerad för tillfället men ambitionen är 
att genomföra en sådan. 

____ 
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§ 3 Handlingsprogram 2022 
 
Direktionens beslut 
Direktionen antar upprättat Handlingsprogram 2022. 
 
Underlag för beslut 
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2022-01-28 
Förslag till Handlingsprogram 2022 
Sammanställning av remissvar  
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram 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. 
____ 
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§ 4 Delegationsärenden 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2021-12-03 – 2022-01-27. 
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda 
nämndlista. 
____ 
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