UppLarki
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sam mantradesdatum
2015-11-11

Raddningsnamnden
Plats och tid:

Brandstation Ost, Arlanda
Gruppmdte: 16:30 — 17:00
Namndmote: 17:00 — 18:30

Ordinarie:

Ersattare:

Patrik Kjellin (S), ordforande
Jan Ulmander (C)
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
James Jonsson (V) ers
Lennart Owenius (M)
Margareta Widen Berggren (S)
Sven Lokander (M)

Ovriga deltagande

Tord Andersson (S) tjg
Tor Bergman (M) tjg
Sanna Sundvall (MP)
Sigurd Mattsson (C)
Mats Hellman (C)
Christian Hermanson (KD)
Christofer Blomstedt (M)

Anders Ahlstrom brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Lina Rutberg
namndsekreterare, Solweig Wiktorsson f.d. namndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Viktoria 2015-

Underskrifter

Sekreterare

§§ 89 - 100
Lina Rutberg
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Daniql-Enholm (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagiyits genonn anslag
Organ

Raddningsnamnden

Sammantradesdatum

2015-11-11
2015-11-24

Datum for
anslags uppsattande

Datum for anslags
nedtagande
Besyarstiden utgar

FOryaringsplats
for protokollet

Underskrift

2015- 12-16
2015-12-15

Brandforsvaret, Viktoria
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Lina Rutberg
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
2015-11-11

Sid
2(8)

Forhindrad att narvara: Jonas Nyberg (S), Stefan Edelsvard (FP), Margareta Irminger (S),
Racid Alhaje (S), Miranda Cox (C), Margaretha Magnusson (S), Sara Ivarsson (FP),
Anna-Lena Soderblom (M).

BESLUTSARENDEN
§ 89
Val av justerare
Beslut
att till justerare utse Daniel Enholm (M).
•

• •

§ 90
Faststallande av foredragningslista
Beslut
att faststalla foreliggande foredragningslista med tillagg av en informationspunkt initierad av
Mats Hellman (C), som tas upp som sista punkt pa dagordningen,
Arendet
Mats Hellman (C) vill lagga till en informationspunkt, som tas upp som sista punkt pa
dagordningen.
•
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§ 91
Ekonomisk manadsuppfoljning januari - september 2015,
RAN-2015-0543
Beslut
att faststalla manadsuppfoljning for januari - september 2015.
Arendet
Manadsuppfoljning januari till september 2015. Nettokostnaden for perioden är 135 391 tkr
och foljer budget som for perioden är 135 365 tkr, med ett mindre negativt resultat. Namndens
ekonomi bedoms vara i balans och resultatprognosen fOr hela aret är 500 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk manadsuppfoljning januari - september 2015.
•

• •

§ 92
Ekonomisk manadsuppfoljning januari - oktober 2015,
RAN 2015-0543
Beslut
att faststalla bifogad manadsuppfoljning januari - oktober 2015.
Arendet
Mkadsuppfoljning januari till oktober 2015. Nettokostnaden for perioden är 149 671 tkr och
fOljer budget som for perioden är 150 406 tkr. Namndens ekonomi bedoms vara i balans och
resultatprognosen fOr heldret är 500 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk manadsuppfoljning januari - oktober 2015.
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§ 93

Sammantradestider for raddningsnamnden och raddningsnamndens arbetsutskott 2016
RAN-2015-0544

Beslut
att sammantrade med raddningsnamnden under 2016 ska aga rum 17 februari, 16 mars,
27 april, 1 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 14december,
att arbetsutskottet ska sammantrada 10 februari, 9 mars, 20 april, 23 maj, 24 augusti,
28 september, 2 november och 7 december.
Arendet
FOrslaget bygger pa Uppsala kommuns arendegang.
Raddningsnamnden sammantrader kl 18.00 och raddningsnamndens arbetsutskott
sammantrader kl 17.00.
Beslutsunderlag
Forvaltningens forslag 2015-10-26
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§ 94
Internkontrollplan 2015, rapport
RAN-2014-0299
Beslut
att godkanna rapporteringen av interna kontrollplanen 2015.
att ge brandchefen i uppdrag att atgarda de eventuella brister som framkommit i rapporten
och aterrapportera resultatet till namnden under varen 2016.
Arendet
Raddningsnamnden har antagit en intern kontrollplan for 2015 enligt Uppsala kommuns
reglemente for intern kontroll. Namnderna ska arligen anta en plan for den interna kontrollen
i vilken foljande ska framga:
Vilka rutiner och kontrollmoment som ska fOlj as upp.
Omfattningen pa uppfoljningen.
Vem som ansvarar for att utfora uppfoljningen.
Till vem uppfoljningen ska rapporteras.
Nar rapporteringen ska ske.
Genomford riskbedomning, medborgar- och medarbetardialogen och i mojligaste man
kommunemas mal- och budgetdokument.

Beslutsunderlag
Rapporter fran forvaltningen augusti-oktober 2015
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§ 95
Handlingsprogram for skydd mot olyckor 2015-2018, Heby kommun
RAN-2015-0542
Beslut
att tillsanda Raddningstjansten Sala-Heby yttrande enligt nedan.
Yttrande over forslag till handlingsprogram for skydd mot olyckor i Heby kommun 20152018.
Raddningsnamnden har med intresse tagit del av Heby kommuns samradsremiss av
Handlingsprogram for skydd mot olyckor i Heby kommun 2015-2018.
Raddningsnamnden noterar med stort intresse ambitionen att eleverna i skolan senast under
hogstadiet ska ha erhallit kunskap i att Ora forstahandsinsatser vid brandtillbud, akut
sjukdomsfall och vid trafikolycka.
Vidare noterar namnden tydligheten i forvantningarna pa den enskilde vid olika tillbud.
Raddningsnamnden har inget att erinra utan onskar Raddningstjansten Sala-Heby lycka till
med arbetet under programperioden.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram for skydd mot olyckor 2015-2018, Heby kommun
.•

§ 96
Handlingsprogram for skydd mot olyckor 2015-2018, Sala kommun
RAN-2015-0553
Beslut
att tillsanda Raddningstjansten Sala-Heby yttrande enligt nedan.
Yttrande Over forslag till handlingsprogram for skydd mot olyckor i Sala kommun 2015-2018.
Raddningsnamnden har med intresse tagit del av Heby kommuns samradsremiss av
Handlingsprogram for skydd mot olyckor i Sala kommun 2015-2018.
Raddningsnamnden noterar med stort intresse ambitionen att eleverna i skolan senast under
hogstadiet ska ha erhallit kunskap i att Ora forstahandsinsatser vid brandtillbud, akut
sjukdomsfall och vid trafikolycka.
Vidare noterar namnden tydligheten i forvantningarna pa den enskilde vid olika tillbud.
Raddningsnamnden har inget att erinra utan onskar Raddningstjansten Sala-Heby lycka till
med arbetet under programperioden.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram for skydd mot olyckor 2015-2018, Sala kommun
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§ 97
Synpunkter pt fly oversiktsplan for Uppsala kommun (KSN-2014-1327) och Uppsalas
innerstadsstrategi (KSN-2014-0505)
RAN-2015-0546
att tillsanda Uppsala Kommun bifogat forslag till skrivelse
Forslag till fly oversiksplan for Uppsala kommun och Uppsalas innerstadsstrategi finns ute pa
samthd till och med den 15 november.
Brandforsvaret har granskat forslagen till oversiktsplan och innerstadsstrategi och foreslar att
synpunkter framfors gallande foljande omraden:
- Att skrivelse om minsta skyddsavstand mellan byggnad och farligt godsled, saval vag som
jarnvag, bibehalls i oversiktsplanen. Onskemal om att pa sikt ta fram gemensamma riktlinjer
Mom lanet.
- Uppmarksamma vikten av att kommande bebyggelse redan nu planeras utifran eventuella
framtida forandringar i jarnvags- och vagnatet.
- Understryka vikten av att det upprattas en kommunovergripande riskutredning. Fortydliga att
riskutredningen bor omfatta samtliga riskkallor och inte endast transporter av farligt gods samt
en tidsplan nar utredningen ska vara fardigstalld.
- Fortydligande gallande krav vid riskutredningar och att dessa bar omfatta hela kommunen och
inte enbart Uppsala tatort.
- Foresla att skrivelsen om att det ska vara mojligt att bygga pa ur risksynpunkt "omojliga
platser" helt tas bort da en sadan skrivelse pa sikt innebar att risksituationen i centrala delar av
Uppsala tatort blir ohallbar.
- Fortydligande gallande nar en riskutredning bOr genomforas och en formulering om
riskanalyser.
- Foresla att kartor Over kanda riskobjekt och farligt godsleder tas fram och laggs till i
oversiktsplan.
- Understryka vikten av att behovet av brandvattenfOrsorjning beaktas vid utveckling av nya
omraden och andrad anvandning.
- Fortydligande gallande insatstid.
- Fortydligande gallande floden vid oversvamning samt foreslA att Lansstyrelsens rekommendationer for
bebyggelse intill Malaren lyfts in i oversiktsplanen.
- Understryka vikten av att brandforsvarets mojlighet till effektiv och saker utryckningskorning
sakerstalls vid planering av gatunatet. Det är av vikt att brandforsvarets insatstider kan
- Understryka vikten av att tillgangligheten till byggnader vid raddningsinsatser är god i takt med att
Uppsala fortatas.
- Understryka vikten av att inte bostader och annan kanslig verksamhet blandas med riskverksamheter.

Beslutsunderlag
Oversiktsplan for Uppsala kommun (KSN-2014-1327)
Uppsalas innerstadsstrategi (KSN-2014-0505)
•

• •

Juste?andes sign

Utdragsbestyrkande

IA UmLala
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
2015-11-11

Raddningsnamnden

§ 98

ANMALNINGSARENDEN
Beslut
att godkanna foljande anmalningsarenden
2.1 Protokoll RAN-AU, 2015-09-30
2.2 Protokoll RAN, 2015-10-07
2.3 Utdrag ur protokoll kommunfullmaktige, osthammars kommun, § 77, 2015-09-29
•

• •

§ 99

DELEGATIONSARENDEN
Beslut
att lagga delegationsarenden till handlingarna:
3.1 SkadefOrebyggande arbete september 2015
3.2 Skadeavhjalpande verksamhet september 2015
3.3 Avtalslista september 2015
•

• •

§ 100
INFORMATIONSARENDEN
Beslut
att lagga foljande informationen till handlingar:
4.1 Lokaler
4.2 Info'. Lansstyrelsens besok
4.3 Brandskyddskontroll/rengoring
4.4 Mats Hellman (C) paminner om ett samarbete mellan bonder i Jonskopingstrakten rorande
slackvatten, kan ett likande arrangemang skapas har? Brandchefen svarar att fragan maste tas pa
lanstyrelseniva.
•

• •
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