
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Räddningsnämndens 
protokoll onsdagen den 25 mars 2020 

Plats och tid 

Viktoria Hotell och Konferens, klockan 17:30-18:25 

Paragrafer 

10-19 

Justeringsdag 

Stationsgatan 12, torsdagen den 26 mars 2020, klockan 14:00 

Underskrifter 

Patrik Kjellin, ordförande 

Maria Jansson, justerare 

Maja Lundquist, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: raddningsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (5), ordf. 
Jan Ulmander (C), vice ordf. 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Sanna Sundvall (MP) 
Maria Jansson (M) 
Christian Hermanson (KD) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Niklas Hjelm Smith (L) 
Finn Hedman (MP) 
Dominic Ankerstål (S) 
Håkan Tribell (M) 

r . 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Beckman (C), på distans, §10, §§12-19 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare 
Maja Lundquist, nämndsekreterare 

Justerandes sig atur 7 Utd ragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§10 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

§11 

Information från brandchefen 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar om aktuella ärenden. 

Justerandes sign tur 
, 

..._._ 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4(11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§12 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 

RÄN-2020-00035 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari 2020, samt 
2. att fastställa månadsuppföljning för januari - februari 2020. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari 2020 och för januari-februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-03-11 

Månadsuppföljning januari 2020 

Månadsuppföljning januari - februari 2020 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes s' natur Utdragsbestyrkande 
ä 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§13 

Förslag till utökning av RiB-organisationen 

RÄN-2020-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att bordlägga ärendet Förslag till utökning av RiB- organisationen, d.nr. RÄN-
2020-00034. 

Yrkande 

Patrik Kjellin (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden önskar besluta om ärendet idag eller om ärendet ska 
bordläggas. Ordförande finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Vid ägarsamrådet den 3 maj 2019 beslutades om en höjning av antalet 
deltidsbrand män i beredskap från 56 till 62 och räddningsnämnden fick ett utökat 
kommunbidrag för detta. 

Andra eventuella kostnadsökningar har kommit att påverka förutsättningarna för att 
kunna genomföra utökningen i den omfattning som beslutades i maj 2019.1väntan på 
att storleken av dessa kostnader klargörs föreslår förvaltningen att räddningsnämnden 
ska besluta om att utökning av RiB-organisationen ska påbörjas vid två stationer. Det 
innebär att deltidsorganisationen utökas med fyra brandmän i beredskap. Oavsett 
utfallet av storleken på de andra kostnadsökningarna bedöms denna utökning 
rymmas inom budget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Underlag för utökning av RiB-organisationen daterad 2020-03-05 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-25 

 

§14 

Utbildning i internkontroll 
RÄN-2020-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att presidiet, en ledamot från Tierps kommun och en ledamot från Östhammars 
kommun ska gå en fördjupad utbildning i intern kontroll. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Uppsala kommun erbjuder utbildning i intern kontroll. Det finns en e-utbildning och en 
fördjupad utbildning. E-utbildningen tar cirka 20 minuter och genomförs enskilt på 
dator. Den fördjupade utbildningen är på 3 timmar och genomförs i Uppsala kommuns 
utbildningslokaler. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-03-11 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida? (11) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§15  

Beredskapsbemanning 

RÄN-2020-00049 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att delegera beslut om avsteg i beredskapsbemanningen till ordförande, 

2. att vid ordförandes frånvaro delegera beredskapsbemanningen till vice 
ordförande, samt 

3. att vid vice ordförandes frånvaro delegera beredskapsbemanningen till den som 
varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Vid ytterligare avsteg se bifogad ersättarordning för ordförande. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Nämnden beslutar om avsteg från beredskapsbemanningen med anledning av Covid-
19. På grund av rådande omständigheter med smittspridning i samhället kan avsteg 
från beredskapsbemanningen behöva göras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-03-17. 

Bilaga 1. Ersättarordning för ordförande 

Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes ignatur Utdragsbestyrkande 

_k,-1 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-25 

 

§16 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att bordlägga beslut om deltagande på brandkonferensen den 27-28 maj 2020. 

2. att bordlägga beslut om deltagande på seminarium om Barnkonventionen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§17  

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 till 
2020-02-29 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 till 2020-
02-29 till protokollet. 

Just randes signatur Utdragsbestyrkande 

/ H:--- 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§18 

Anmälningsärenden för perioden 2020-02-13 
till 2020-03-25 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-0243 till 
2020-03-25 till protokollet. 

Ärenden anmälda till räddningsnämnden sammanträde den 25 mars 2020 

• Granskningsrapport över räddningsnämndens bokslut 2019 

• I nsatsstatistik jan-feb 2020 

• Samverkansprotokoll 6 februari 2020 
• Samverkansprotokoll 19 mars 2020 

J u.sterandes signatur 

i 

Utd ragsbestyrka nd e 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§19 

Frågor från nämndens ledamöter 

Vid sammanträdet den 25 mars 2020 hade räddningsnämnden inte några frågor. 

Justera , signatur neft / Utd ragsbestyrka nd e 
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