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  OMRÖSTNINGAR 

 
LEDAMÖTER 

 
Närvaro 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 
 
 

 
§ 

 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Stephen Jerand (kd) N       

Leif Hagberg (c)               F       

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)   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 11 mars 2022 klockan 09:00 – 12:00 
 
Paragrafer § 5 - 13 
 
Beslutande Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Lars Nyman, räddningschef 
 Erik Palmgren, kanslichef 
 Monica Hult, sekreterare 
  
  
Utses att justera Björn Sandal 
 
Justering Trygghetens Hus 2022-03-16 kl 10:00 
 
 
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 2022-03-16 – 2022-04-06 
 
Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund 
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§ 5 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 16 mars 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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§ 6 Informationer 
 
• Pågående rekryteringar 
Peter Ekstrand, HR-chef, informerade om de rekryteringar som pågår.  
 

- Förebyggandeavdelningen söker en eller flera nya medarbetare med bakgrund som 
brandingenjör, brandman eller annan utbildning som kan bidra med arbetet vad gäller ökad 
riskmedvetenhet i samhällsbyggandet men även kunna tjänstgöra som alltifrån brandman till 
inre befäl. 
 

- Räddningsavdelningen söker en utbildningssamordnare som ska ansvara för den 
övergripande planeringen av utbildningar, både internt för den operativa organisationen samt 
externt mot kunder i länet. Med rätt kvalifikationer finns även möjligheter till en roll i den 
operativa organisationen. 

• Medarbetarundersökning 
Peter Ekstrand redovisade resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes under 
2021 och som innefattar den heltidsanställda personalen både på den operativa och 
administrativa sidan.  
 
• Det säkerhetspolitiska läget 
Inom ram för länets regionala råd och länets överenskomna samverkansstrukturer hanteras 
kriget i Ukraina enligt följande:  
- Ett beredande inriktnings- och samordningsstöd (ISF-stöd) träffas varje onsdag för att ta 

fram länsgemensam lägesbild och förslag på inriktning till det regionala rådet, som i 
egenskap av inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) träffas för beslutsmöte en gång per 
månad eller efter behov. ISF-stödet fungerar även som den länsövergripande funktion som 
sammanställer aktuell hotbild och lägesbild. Förbundschefen företräder i regionala rådet och 
förbundets verksamhetsstrateg ingår i ISF stödet 

• RSR 10 
Arbetet med införande av RSR 10 fortgår. Berörda personer i vår organisation har erhållit 
kunskapshöjande information om respektive kommuns riskbild och förmågor. Tidsplanen följs 
och övertagandet av systemledningen för dessa kommuner ska ske från 30 mars. 
 
• Övriga frågor 

Lars Nyman 
- informerade om den kommande konferensen Skogsbrand 2022 som är en nordisk konferens 

och mötesplats som genomförs digitalt den 23 mars. Konferensen riktar sig till 
räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen 
samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och 
effekterna av dessa. Länk för deltagande skickas till direktionens medlemmar. 
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- informerade om personalläget inom RiB där det för närvarande behöver rekryteras 50 
brandmän och störst är behovet i Härjedalens kommun. En akut åtgärd är vädjan till 
stationen i Hede att tjänstgöra via ett tre veckors schema i stället för fyra veckors och att 
målet ska vara att uppnå minst 3 personer i beredskap. 

 

- besvarade Margareta Widells fråga om ansvars- och rollfördelningen kring Hesa Fredrik, 
VMA. Räddningstjänstförbundet sköter drift, underhåll och tillsyn av samtliga tyfoner i 
länet på uppdrag av kommunerna som i sin tur får bidrag för detta från MSB. Bidraget, som 
är öronmärkt för detta ändamål, utbetalas sedan vidare från kommunerna till förbundet.  

 

Direktionsmötet den 22 april förläggs till Brunflo brandstation som i samband med mötet 
kommer att invigas.   
____ 
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§ 7 Räddningstjänst under höjd beredskap  
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att bilda en arbetsgrupp i syfte att ta fram en plan för hur förbundet ska 
organiseras under höjd beredskap. I uppdraget ingår att ta fram en tidsplan. 
 
Arbetet ska genomföras i enlighet med MSB:s vägledning. 
 
Förbundschef är ansvarig för arbetsgruppen och ska tillse att tillräckliga resurser avsätts. 
 
Förbundets verksamhetsstrateg ansvarar för samordningen av arbetet och deltar i 
länsgemensamma nätverk och arbetsgrupper.  
 
Slutredovisning ska ske senast under våren 2023. 
 
Underlag för beslut 
- Rätt person på rätt plats – kommuner, Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering. 

MSB 2019. ISBN: 978-91-7383-949-5  
- Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, FOI 2019, 

ISSN 1650–1942. Delar redovisas i bilaga 1 
- Regional handlingskraft -Handlingsplan för en sammanhängande planering av totalförsvaret 

av de fyra nordliga länen. 
 
Bakgrund 
Arbetet med Räddningstjänst under höjd beredskap RUHB kommer att pågå i många år 
framöver. För att skapa en ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation 
har ett länsgemensamt arbete påbörjats. Varje ingående organisation behöver dock skapa en 
egen arbetsgrupp. 
 
Räddningstjänsten är en viktig del av det civila försvaret. För att verksamheten ska fungera 
även under höjd beredskap måste förbundet planera sin beredskap. En prioriterad åtgärd är att 
planera för vilken organisation förbundet ska ha under höjd beredskap, det vill säga en 
krigsorganisation, inklusive dess bemanning.  
 
____ 
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§ 8 Årsredovisning 2021 
 
Direktionens beslut 
Direktionen fastställer föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
 
Underlag för beslut 
Förbundschefens tjänstemannaskrivelse daterat 2022-03-04. 
____ 
Utdrag till medlemskommunerna och revisorerna 
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§ 9 Ägardirektiv 2023 
 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar föreslå ägarsamrådet för ägardirektivet 2023 att ta hänsyn till det 
befintliga budgetunderskottet för 2022 samt stärka räddningstjänstförbundets förutsättningar för 
realistiska reinvesteringar. 
 
Underlag för beslut 
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2022-03-04. 
Räddningstjänstförbundets äskande för budget 2023 
 
Bakgrund 
Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för 
nästkommande år. Direktionen skall senast under december månad året före budgetåret 
fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om. 
____ 
Utdrag till medlemskommunerna 
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§ 10 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen från 

och med 2022 och 2023 för utökat åtagande angående operativ 
ledning av räddningstjänsten 

 
Direktionens beslut 
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2022-03-04. 
 
Bakgrund 
2021-03-18 beslutade ägarsamrådet att kommunerna ska betala ut 4 kr per invånare och att ett 
politiskt beslut tas av varje kommun för sig. Detta genomfördes under 2021.  
 
Lagrådsremissen, En effektivare kommunal räddningstjänst, har beslutats av riksdagen  
2020-10-21 och resulterat i lagstiftning som får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i 
landet. 
 
Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets genomförande uppgår 
till ca 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige, det vill säga även för de som 
redan byggt upp förmågan. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har 
regeringen i budgetpropositionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den 
kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap 
minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1. Kommunalekonomisk 
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna ska ökas med 
motsvarande belopp (prop. 2019/20:1, utg. omr. 6, avsnitt 4.5.4, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 
2019/20:59).  
 
Direktionen hemställer ånyo att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så de disponeras av 
JRF, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Jämtland perspektiv. 
____ 
Utdrag till medlemskommunerna 
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§ 11 Förstudie Åre kommun 
 
Direktionens beslut 
Direktionen uppdrar till förbundsledningen att utreda förutsättningarna för Åre kommun att 
ansöka om medlemskap i räddningstjänstförbundet enligt aktivitets- och tidsplan. 
 
Underlag för beslut 
Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2022-03-04 
Aktivitets- och tidsplan för inrangering av Åre kommun. 
 
Bakgrund 
Åre kommun och Jämtlands räddningstjänstförbund har gemensamt undertecknat 
samverkansavtal att gälla 2021-01-01 till 2022-12-31. I § 6 i avtalet anges att ”under 
avtalstiden skall förutsättningarna för ett fortsatt samarbete utredas”. 
 
När en ny medlem vill inträda i förbundet måste beslut tas i kommunfullmäktige i respektive ny 
medlemskommun. För att ändra förbundsordning, vilket krävs för att anta nya medlemmar 
(justering av representation, andelstal m.m.) krävs beslut i kommunfullmäktige i befintlig 
medlemskommun. 
 
Åre kommun har tagit ett inriktningsbeslut om att utreda förutsättningarna för att begära inträde 
i Jämtlands räddningstjänstförbund. En aktivitets- och tidsplan utgör JRF:s dokumentation över 
de aktiviteter som planeras för att förbereda en eventuell ansökan om medlemskap i JRF för 
Åres räddningstjänst.  
____ 
Utdrag till medlemskommunerna  
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§ 12 Informationskonferens för direktionens ledamöter  
 
Direktionens beslut 
Direktionen uppdrar till kansliavdelningen att lämna förslag på plats och tidpunkt för att 
genomföra en informationskonferens för direktionens ledamöter. Föreslagna datum är 12-13 
maj eller 19-20 maj. Presidiet sammanställer önskemålen och tar beslut om när konferensen ska 
genomföras. 
____ 
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§ 13 Delegationsärenden 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2022-01-28 – 03-03. 
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda 
nämndlista. 
____ 
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