
Marie Karlström (L) Paragrafer: 29-39 

Stationsgatan 12, Uppsala 2017-04-21 

-Kjellin, ordförande Marie Karlström, justerare 

   

upekala RÄDDNINGSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala, kl 17.00 — 19.10 

Ledamöter: Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Daniel Enholm (M) 
Maria Jansson (M) 
Terence Hongslo (MP) 
Stefan Edelsvärd (L) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Lennart Owenius (M) 
Jonas Nyberg (S) 
Sven Lokander (M) 

Tord Andersson (S) 
Karin Westlund (S) 
Tor Bergman (M) 
Mats Hellman (C) 
Miranda Cox (V), tjänstgörande 
Marie Karlström (L) 
Christian Hermansson (KD) 
Sigurd Mattson (C) 
Margaretha Magnusson (S) 
Christofer Blomstedt (M) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Anders Ahlström, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Ingela Åberg, nämndsekreterare 

Ingela kg g, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Räddningsnämnden 
2017-04-19 
2017-04-24 Sista dag för överklagande: 

Datum för anslags nedtagande: 
2017-05-15 
2017-05-16 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala 

Underskrift: 

  

k 

  

      

Ingela Åberg, nämndsekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



P,M11.9 RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 29 

Justering 

Beslut 
att utse Marie Karlström (L) att tillsammans med ordförande justera protokollet den 21 april 2017. 
• • • 

§ 30 

Fastställande av dagordningen 

Beslut 
att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg, 

- Rådgivningsrapport från PwC — Utvärdering av gemensam räddningsnämnd, Uppsalas, Tierps 
och Östhamrnars kommuner. 

- Övrig fråga från Daniel Enholm (M) ang förvaring i trapphus. 
• • • 

Juster ndes sign Utdragsbestyrkande 



upealip, RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 31 

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2017 
RÄN-2017-0055 

Beslut 
att fastställa månadsuppföljning för januari — mars 2017. 

Ärendet 
Månadsuppföljning januari — mars 2017. Nettokostnaden för perioden på 46 676 tkr är något lägre 
än budgeten som för perioden är 47 869 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2017-04-10. 
• • • 

,Jus erandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 32 

Brandvagn materieldepån 
RÄN-2017-0040 

Beslut 
att återremittera ärendet för att utreda behovet av en brandvagn vid materieldepån. 

Beslutsgång 
En vägförening har till Östhammars kommun inkommit med en bidragsansökan på 26 000 kr till en 
brandvagn för transport av brandmateriel. Ärendet togs upp för beslut vid sammanträdet den 15 
februari 2017. De beslutades då att förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan och återkomma till 
nämnden med förslag till beslut i april. Ärendet har ännu inte beretts och därför återremitteras det 
och tas upp för beslut i nämnden i maj. 

Utdragsbestyrkande erandes sign 



upektig RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 33 

Revidering av delegationsordning/arbetsordning för räddningsnämnden 
RÄN-2017-0051 

Beslut 
att fastställa reviderad delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden. 

Ärendet 
Revidering av delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden beslutad vid 
räddningsnämndens möte 2017-03-22. 

I förslaget är det följande revideringar: 

Punkt Nr Sida Revidering av delegat 
Enhetschef ändras till: 
Verksamhetsutvecklare skadeförebyggande 

Enhetschef ändras till: 
Verksamhetsutvecklare skadeförebyggande 

Räddningschef i beredskap ändras till: 
Räddningsledare 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2017-04-11. 
• • • 

6.4 1 8 
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Utdragsbestyrkande us a des sign 



Ple. RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 34 

Förslag till justering av beslut - Donation av räddningsfordon till Makedonien 
RÄN-2014-0224 

Beslut 
att justera nämndens beslut av den 8 oktober 2014, § 58, beträffande donation av ett fordon till att 
donera ett räddningsfordon till kommun Radovish i Makedonien. 

Ärendet 
Räddningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2014-10-08, § 58, att donera ett fordon till 
Makedonien. Vid föredragningen gavs information om att mottagaren av donationen var kommunen 
Kriva Palanka. 

Det är nu klart att fordonets transport till sagda kommun inte kan genomföras. Dock har en annan 
kommun, Radovish, meddelat sitt intresse för att få mottaga samma fordon. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2017-04-10. 

Utdragsbestyrkande andes sign 

  

    

    



u P Ram RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 35 

RiB-organisation 
RÄN-2017- 

Brandchef Anders Ahlström informerar. 

Den situation ang bemanning som förutsågs vid arbetsutskottets möte har nu ändrats. 
Med den nuvarande bemanningen bör brandförsvaret kunna hålla nämndens beslutade 
miniminivå beträffande beredskap. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upemloi RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 36 

Rådgivningsrapport från PwC — Utvärdering av gemensam räddningsnämnd Uppsalas, 
Tierps och Östhammars kommuner 
KSN-2017-1991 

Beslut 
att ta del av rapporten från PwC - Utvärdering av gemensam räddningsnämnd Uppsalas, Tierps 
och Östhammars kommuner. 

Beslutsunderlag 
PwC har på uppdrag av Uppsala kommun genomfört en utvärdering av den gemensamma 
räddningsnämnden. Utvärderingsunderlaget grundar sig i relevant dokumentation i form av tidigare 
utredningar och avtal samt djupintervjuer med ett urval av nämndens förtroendevalda och 
tjänstemän. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upe,n11,2 RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§37 

Delegationsärenden 

Beslut 
att lägga följande delegationsärenden till handlingarna, 

• Förebyggande verksamhet mars 2017. 
• Avtal/upphandlingar 15 mars till 4 april 2017. 

. • 

§ 38 

Anmälnings ärenden 

Beslut 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

• Protokoll räddningsnämnden arbetsutskott 2017-03-15. 
• Protokoll räddningsnämnden 2017-03-22. 
• Samverkansprotokoll 2017-03-17 och 2017-04-1 1 . 
• Insatsstatistik mars 2017. 
• Beslut 2017-03-30 från Länsstyrelsen — Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt 

farliga kemiska produkter vid TA Chemistry, Söderfors bruk 7:7. 
• • • 

§ 39 

Information 

Beslut 
att anmäla följande information 

• Lokaler. 
• Handlingsplan psykosocial arbetsmiljö. 
• Ägarsamråd. 
• Övriga fråga från Daniel Enholm (L) ang förvaring i trapphus. Brandchef Anders Ahlström 

informerar. I trapphus ska det finnas 2 utrymningsvägar oberoende av varandra. Inget får 
förvaras i trapphuset som påverkar utrymningsmöjligheter. 

Utdragsbestyrkande 
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