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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-11-11 

 

Räddningsnämndens 
protokoll onsdagen den 11 november 2020 

Plats och tid 

Brandförsvaret Viktoria, via Microsoft Teams, klockan 17:30-19:05 

Paragrafer 

61-74 

Justeringsdag 

Receptionen Stationsgatan 12, torsdagen den 19 november 2020 

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  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande, deltar på distans 
Catrin Johansson (S), deltar på distans 
Anders Gustafsson (S), deltar på distans 
Raymond Hammarberg (L) §§ 63-74, deltar på distans 
Finn Hedman (MP), deltar på distans 
Maria Jansson (M), deltar på distans 
Christian Hermanson (KD), deltar på distans 
Margareta Widén Berggren (S), delar på distans 
Lennart Owenius (M), deltar på distans 
Lars Lindgren (C), delar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), deltar på distans 
Niklas Hjelm Smith (L) §§ 61-62, deltar på distans 
Dominic Ankerstål (S), deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tomas Lindh (S), deltar på distans 
Niklas Hjelm Smith (L) §§ 63-74, deltar på distans 
Linus Bäcklund (M), deltar på distans 
Marcus Jansson (M), deltar på distans 
Håkan Tribell (M), deltar på distans 
Sven Lokander (M), deltar på distans 
Margareta Magnusson (S) §§ 61-66, deltar på distans 
Anders Beckman (C), deltar på distans 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Jeanette Nordin, brukarombud, OMF, § 64 
Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala kommun, § 64 
Daniel Holmgren, brandinspektör Uppsala kommun, § 65 

Ju ndes si natur 

  

Utdragsbestyrkande 
, 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§61 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Räddningsnänden beslutar 

1. att Maria Jansson (M) ska justera protokollet tillsammans med ordförande 
Patrik Kjellin (S) den 19 november 2020. 

[...1 

§62 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningnsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes gnatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Q 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§63 

Information från brandchefen 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar om aktuella ärenden. 

Informationspunkter 

• Corona 
• Tillsyn 
• Ändringar i lagen om skydd mot olyckor 
• Försvarspropostionen 
• "Challenge" i sociala medier om att elda på skoltoaletter. 
• "PAR" - informationsinsatser görs ute i skolor tillsammans med polis och 

ambulans. Just nu inga skolbesök. 
• Två studenter från Lunds universitet skriver examensarbete om 

förbättringspotential om räddningsnämndens mål att riskgrupper ska ha ett 
bra brandskydd. Föredragning på nästa sammanträde 

• Uppföljning av ärendet om föreläggande vite Solgården, Östhammar. 

\ Just des signatur rn 

  

Utdragsbestyrkand e 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§64 

Programmet för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Jeanette Nordin, brukarombud OMF Uppsala kommun, och Michael Jestin, 
ombudsman på Funktionsrätt Uppsala kommun, informerar om programmet för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att öka 
medvetenheten på området och att minska stigmatisering. Personer som lever med en 
funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och delaktighet. 

§65 

Brandförsvarets omställning till digitala 
utbildningar 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Daniel Holmgren, brandinspektör, informerar om Brandförsvarets omställning till 
digitala utbildningar. Utbildningarna hålls via Microsoft Teams. Omställningen har 
tagits emot bra och kommer vara användbar även efter pandemin. En förutsättning för 
att det ska gå att hålla fokus under de digitala utbildningarna har varit kortare 
utbildningsdelar och flera bensträckare. 

Juster es ignatur 

kj 

  

Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-11-11 

§66 

Återkoppling från ägarsamrådet den 8 oktober 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, och Patrik Kjellin, ordförande, återkopplar från 
ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden den 8 oktober. Under 
sammanträdet diskuterades effekter av corona, propositionen "En effektivare 
kommunal räddningstjänst", uppföljning av verksamhetsplanen samt budget 2021-
2023. Inför 2021 blir det ett effektiviseringskrav på 1,5 procent, men under 2022-2023 
ser det inte ut att behövas. 

§67 

Verksamhetsplan och budget 2021 - 
överläggningsärende 

Sammanfattning 

Förvaltningen efterfrågar räddningsnämndens synpunkter inför att de ska ta fram 
förslag till beslut för verksamhetsplan och budget 2020. Inför sammanträdet har 
nämnden fått del av ett arbetsmaterial som diskuteras under sammanträdet. 
Förvaltningen föreslår att utvecklingsområden är: 

• Att utveckla digital kommunikation. 
• Att tydliggöra ansvaret för släckvatten samt utveckla miljöhanteringen av 

släckvatten. 
• Att vidta åtgärder för att utvärdera den löpande verksamheten bättre. 

Nämnden efterfrågar även mer och bättre kommunikation kring räddningsinsatser. 

Verksamhetsplan och budget 2021 beslutas vid nästa sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Ju andes signatur 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§68 

Månadsuppföljning 2020 september 

RÄN-2020-00035 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - september 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari-september 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-10-27 

Månadsuppföljning januari - september 2020 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Juste \ h s signatur 
(

.1 

   

Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§69 

Månadsuppföljning 2020 oktober 

RÄN-2020-00035 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - oktober 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari-oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-10-27 
Månadsuppföljning januari - oktober 2020 
Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett förslaget. 

Juster des signatur 

r ̀ ..) 

  

Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnännnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§70 

Taxor och avgifter Tierps kommun och 
Östhammars kommun 

RÄN-2020-00105 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2021-01-01 
enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och taxor enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, gällande rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll enligt bilaga 1 för Tierps kommun. Samtidigt upphör 
tidigare fastställda taxor enligt ovanstående lagstiftningar att gälla, samt 

2. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2021-01-01 
enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och taxor enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, gällande rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll enligt bilaga 2 för Östhammars kommun. Samtidigt 
upphör tidigare fastställda taxor enligt ovanstående lagstiftningar att gälla. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Räddningsnämnden beslutade tidigare om taxorna vid sitt möte 2020-08-26. 
lföreliggande förslag är indexen korrigerade utifrån att effekten av den tillfälliga 
sänkningen av arbetsgivaravgiften och sjuklön är borttagen. Tierps kommun och 
Östhammars kommun har delegerat till den gemensamma räddningsnämnden att 
årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna med hänsyn till prisutvecklingen. 

Ju es signatur 

   

Utdragsbestyrkande gii 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27 
Bilaga 1: Taxor och avgifter 2021 Tierps kommun 
Bilaga 2: Taxor och avgifter 2021 Östhammars kommun 
Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Jus?nn s signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

P \,y, 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§71 

Delegationsbeslut för perioden 2020-10-01 till 
2020-10-31. 

Beslut 

Rädd ningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-10-01 till 2020-

 

10-31 till protokollet. 

§72 

Anmälningsärenden för perioden 2020-10-08 
till 2020-11-11. 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-10-08 till 
2020-11-11 till protokollet. 

Anmälda ärenden: 

• Insatsstatistik oktober 2020 
• Protokoll samverkan/ MBL från 8 oktober 2020 
• Protokoll samverkan från 4 november 2020 
• Protokoll MBL från 4 november 2020 

tk.. Ju a es signatur 

  

Utdragsbestyrkande ( 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-11 

§73 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att det inte blir något julbord i år. 

§74 

Frågor från nämndens ledamöter 
Vid sammanträdet inkom inte några frågor från nämndens ledamöter. 

Jus ra es gnatur u  

   

Utdragsbestyrkande 
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