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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordf. 
Jan Ulmander (C), vice ordf. 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Raymond Hammarberg (L) 
Sanna Sundvall (MP) 
Christian Hermanson (KD) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Peter Staland (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Linus Bäcklund (M), tjänstgörande ersättare 
Maria Östberg (S), tjänstgörande ersättare 
Anders Beckman (C), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

DominicAnkerstål (S) 
Niklas Hjelm Smith (L) 
Håkan Tribell (M) 
Margareta Magnusson (S) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Torbjörn Mattsson, Verksamhetsutvecklare 
Fredrik Noen, brandingenjör 

J tera 'd 

l 

signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§64 

Fastställande av föredragningslista 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

- Deltagande på beredningskonferens för program och handlingsplan för äldre vänlig 

kommun tillkommer som punkt 18 på föredragningslistan. 

Justerand -s signitx,- 

Il 
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Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§65 

Informationsärenden 

Verksamhetsutvecklare Torbjörn Matsson avlägger en rapportering om Första person 

på plats (FIP). I snitt är FIP-resursen är 3,5 min före nästa resurs på plats. Torbjörn 
informerar vidare om ett antal händelser där FIP-funktionen har använts. 

Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar om aktuella ärenden. 

Ordförande Patrik Kjellin (S) informerar om vilka diskussioner som fördes under 

ägarsamrådet. 

Ordförande Patrik Kjellin (S) avrapporterar från arbetsutskottets besök i Gränna där 

presidiet var på nätverksträff med förtroendevalda inom räddningstjänsternas 100 000-

samarbetet. 

Justerande)s signatur 
i 

Utdragsbestyrkande 
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cp, kommun 

 

Sida 5 (20) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

§66 

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 

RÄN-2019-0017 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljningförjanuari - oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari - oktober 2019. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2019-11-19 

Månadsuppföljning januari - oktober 2019 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

atur Jus des ign Utdragsbestyrkande U 
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Uppsala 
kommun 

Sida 6 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§67 

Rapportering av intern kontrollplan 2019 

RÄN-20,19-0022 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporteringen av kontrollmoment. 

2. att ge brandchef i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i 
rapporterna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Rapportering av tre kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2019. 
Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2019 vid sitt möte 2019-02-13.Iden 
interna kontrollplanen finns fem kontrollmoment. Två kontrollmoment har tidigare 
under året rapporterats till nämnden. 

J te andes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 7 (20) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 

Rapportering av kontrollmomentet att brandförsvaret har tillräckliga reserver för 
drivmedel. 

Rapportering av kontrollmomentet att tillräckligt med egen elreservkraft finns på 
brandstationerna. 

Rapportering av kontrollmomentet att brandförsvarets utryckningsfordon är 
kvalitetssäkrade 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Juster des signatur 

(D__ t 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§68 

Verksamhetsplan och budget 2020 

RÄN-2019-0157 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta verksam hetsplan och budget 2020 med plan för 2021-2022, samt 

2. att uppdra brandförsvaret att genomföra redaktionella ändringar. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de 
ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Tierp, Uppsala och 
Östham mars kommuner. 

Övergripande målet i verksamhetsplanen är att Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas 
där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. 
Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö och en god 
intern kontroll för att uppnå en så bra räddningstjänst som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04 

Verksamhetsplan och budget 2020 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

§68 

Intern kontroltplan 2020 

RÄN-2019-0158 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta internkontrollplan för år 2020 enligt bifogat förslag, samt 

2. att uppdra brandförsvaret att genomföra redaktionella ändringar. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en 
internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12 

Intern kontrollplan 2020 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

§69 

Attestordning ekonomiska händelser 2020 

RÄN-2019-0145 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta attestordning för ekonomiska händelser år 2020 enligt bifogat förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Varje nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
utser attestanter och ersättare till det antal som behövs för att uppnå en god intern 
kontroll. Förslaget är upprättad utifrån Uppsala kommuns Attestreglemente (KSN-
2016-1445). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20 

Attestord n i ng 2020 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

§70 

Lokalförsörjningsplan räddningsnämnden 

RÄN-2018-0141 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta reviderad lokalförsörjningsplan enligt bifogat förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

De väsentligaste revideringarna: 
Brandstationerna ska vara anpassade till återuppbyggnaden av det civila försvaret och 
ska kunna fungera under höjd beredskap och krig. (Sida 12) 
Likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män är en självklarhet och ska prioriteras. 
(Sida 13) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

Lokalförsörjningsplan räddningsnämnden 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justera es signatu 
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Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§71 

Sammanträdestider för räddningsnämnden år 
2020 

RÄN-2019-0149 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. Räddningsnämnden år 2020 sammanträder onsdagar klockan 17:30 följande 
datum: 

12:e februari, 25:e mars, 29:e april, 10:e juni, 26:e augusti, 30:e september, 11:e 
november och 16:e december, samt 

2. Räddningsnämndens arbetsutskott år 2020 sammanträder onsdagar klockan 
17:00 följande datum: 

5:e februari, 18:e mars, 22:a april, 3:e juni, 19:e augusti, 23:e september, 4:e 
november och 9:e december. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Förslag på räddningsnämndens och dess utskotts sammanträdestider år 2020. 
Räddningsnämnden och räddningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagar 
klockan 17:30 respektive klockan 17:00. Sammanträdet den 17 december kommer 
att börja vid ett tidigare klockslag eftersom nämnden avslutar sammanträdet med 
julmiddag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Just randes,signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 13 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§72 

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

RÄN-2019-00167 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Solgårdens Sjukhem AB org.nr:  556179-5260 med vite enligt förslag i 
bilaga i detta ärende. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)/25 § har tillsyn 
utförts på Solgårdens Sjukhem. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som ej 
åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning 
föranleder ett beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06 

Förslag till beslut om föreläggande med vite 

Beslut efterkontroll 2019-12-05 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

erans signatur 

iii 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(20) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

§73 

Plan för räddningsinsats 

RÄN-2019-0135 

RÄN-2019-0136 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa kommunal plan för räddningsinsats enligt 3 kap. 6 § Förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor för: 

1. AB Sandvik Coromant, Gimoverken för Östhammars kommun. 
2. GE Healthcare Bio-Sciences AB för Uppsala kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Planerna upprättas av brandförsvaret i samarbete med respektive verksamhet. 
Planerna utgår från verksamhetens riskanalys och ska ha den omfattning som 
säkerheten för omgivningen kräver. 

Planerna har under perioden 18 november - 9 december ställts ut i Östhammars 
respektive Uppsala kommun. Inga synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11 

Bilaga 1 Plan för räddningsinsatser vid AB Sandvik och Coromant, Gimoverken 

Bilaga 2 Plan för räddningsinsatser vid GE Healthcare Bio-Sciences AB 

Utd ragsbestyrka nd e Just - - s signatur 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

ust ande4gnatur Utdragsbestyrkande 

, 

4 (  
,\) 

Q —2— 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§74 

Analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 

RÄN-2019-00168 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogad skrivelse "Analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 2019". 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Enligt Uppsala kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder 
årligen till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system 
och rutiner för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett förslaget. 

Ju r ndes sknatur 
, 

, 

C Utdragsbestyrkande 
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Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
kommun 

Sida 17 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§75 

Delegationsbeslut för perioden 2019-10-01 till 
2019-11-30 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-10-01 till 2019-11-30 till 
protokollet. 

Förteckning över delegationsbeslut 

Förteckning över brandskyddskontroller oktober-november 2019 

Förteckning av samhällsskydd november 2019. 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§76 

Anmälningsärenden för perioden 2019-11-06 
till 2019-12-17 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2019-11-06 till 2019-12-17 
till protokollet. 

Inkomna anmälningsärenden 

Medgivande av rengöring/sotning på fastighet. 

J terand signatur Utdragsbestyrkande \ 94 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§77 

Frågor från nämndens ledamöter 
Nämnden diskuterar extra satsning på räddningsperson i beredskap (RIB), samt att i 
samband med totalförsvarets övningar bästa år ha information och utbildning under 
nämnd och/eller AU om civilförsvaret och totalförsvaret. 

Jus an signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 20 (20) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§78 

Deltagande på beredningskonferens för 
program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att ordförande Patrik Kjellin (S) och vice ordförande Jan Ulmander (C) deltar på 
beredningskonferensen för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 
21 januari 2020. 

Justerandes natur Utdragsbestyrkande 
1 4 
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