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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Anmälningsärenden räddningsnämnden 10 
juni 2020  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden  beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

Anmälda ärenden 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 166, 
revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2019 och 
fråga om ansvarsfrihet. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 165, årsbokslut och 
årsredovisning 2019. 

• Minnesanteckning från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 
måndagen den 4 maj 2020. 

• Insatsstatistik  

 

Räddningsnämnden 

 

Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 

 

Räddningsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden     RÄN-2020-00074 
  
Handläggare:  
Maja Lundquist 

 
 
 

mailto:brandforsvaret@uppsala.se
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§165 

Årsbokslut och årsredovisning 2019 

KSN-2019-2465 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna årsredovisning för 2019, samt 
2. att till investeringsbudgeten för 2020 lägga de pågående investeringarna 2019 

enligt handlingens bilaga 4. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Alnnerfors (M), Jonas Petersson och Jonas Segersann (KD 
lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga A § 165. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga B § 165. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga C § 165. 

Lovisa Johansson (Fl) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga D § 165. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga E § 165. 

Anföranden 

Kommunrevisionens ordförande Per Davidsson (M) inleder med ett anförande om 
kommunrevisionens arbete under 2019. Därefter redogör det sakkunniga biträdet Bo 
Ädel för granskningen av årsbokslut 2019. 

Under gruppledardebatten håller följande förtroendevalda anföranden: 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Mohamad Hassan (L), Jonas 
Petersson (C), Linnea Bjuhr (SD), Jonas Segersam (KD), Rickard Malmström (MP) och 
Lovisa Johansson (Fl). 

Under den fria debatten håller följande förtroendevalda anföranden: 
Stefan Hanna (-), Mohannad Hassan (L), Lovisa Johansson (Fl), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Jonas Segersann (KD), Tobias Smedberg (V) och Simon Alm (-). 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Mohamad Hassan (L) och 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2019. Den ekonomiska 
ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Uppsala 
kommunkoncern bidrar sammantaget positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges 
vilja inom ramen för de resurser som finns till hands. Koncernen bedöms därför ha en 
god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt 
strävar koncernen självklart efter att skapa ännu mer värde per insatt krona för att 
långsiktigt ge goda förutsättningar för kommunens invånare, företag och 
organisationer. 

Viktiga händelser efter bokslutsdagen 
Covid-19 situationen påverkar förutsättningarna mycket negativt och utvecklingen är 
osäker. Effekterna för Uppsala kommun kan i dagsläget inte överblickas. Förutom 
omedelbara konsekvenser för drabbade invånare och redan nu förändrade 
förutsättningar för verksamheten väntas skatteunderlaget minska framåt samtidigt 
som behoven i samhället förändras eller ökar. Minskade intäkter och stigande 
kostnader för flera verksamheter kommer att påverka resultat och ställning negativt. 

Beroende på utvecklingen och omfattningen av covid-19 kommer betydande 
omprioritering krävas i drifts- och investeringsverksamheten. 1 detta avseende 
uppfattar Uppsala kommun sig trots osäkerheter ändå relativt sett väl rustad. 
Kommunen har såväl organisatorisk som finansiell förmåga att möta och hantera stora 
utmaningar. 

Rapporteringen till kommunfullmäktige i juni av uppföljning av ekonomi och 
verksamhet per mars/april 2020 fokuserar särskilt på konsekvenser av Covid-19. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 15 maj 2020 § 89 
• Arbetsutskottets förslag 31 mars 2020 § 126 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CA-3 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

• Årsbokslut och årsredovisning 2019 
• Bilaga 1 Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen 
• Bilaga 2 Rapport om jämställdhet i Uppsala kommun 
• Bilaga 3 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2019 

Justerandes si atpr Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§166 

Revisionsberättelser avseende Uppsala 
kommuns verksamhet under 2019 och fråga 
om ansvarsfrihet 

KSN-2020-01530 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

2. att bevilja arbetsmarknadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

3. att bevilja gatu- och samhällsmiljönämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

4. att bevilja idrotts- och fritidsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för2019 års verksamhet, 

5. att bevilja kulturnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

6. att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

7. att bevilja namngivningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

8. att bevilja omsorgsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

9. att bevilja plan- och byggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

10. att bevilja rädd ningsnämnden samt dess enskilda förtroendeva Ida 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

11. att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

12. att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

13. att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2019 års verksamhet, 

14. att bevilja äldrenämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2019 års verksamhet, samt 

Justerandes signatur _ Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

15. att bevilja överförmyndarnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 

Ledamöter och ersättare som under 2019 tjänstgjort i kommunstyrelsen eller någon 
annan nämnd deltar inte i handläggning eller beslut i frågan om ansvarsfrihet gällande 
det egna förtroendeuppdraget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat Revisionsberättelse, 
Revisorernas redogörelse och revisionsrapport Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och delar kommunrevisionens 
uppfattning ratt kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges presidiums förslag 23 april 2020 
• Revisionsberättelse 2019 
• Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 
• Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 med 

kommunrevisionens missiv 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kom munledningskontoret 
Minnesanteckning 

Handläggare: 
John Hammar 

Minnesanteckningar från ägarsamråd 
för den gemensamma 
räddningsnämnden 
Datum: måndagen den 4 maj 2020. 

Tid: klockan 16:00-17:00 

Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 Uppsala och på distans via Teamslänk 

Närvarande 
Erik Petting, ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun 
Sara Sjödal, ordförande kommunstyrelsen, Tierps kommun 
Jacob Spangenberg, ordförande kommunstyrelsen, Östhammars kommun 
Patrik Kjellin, ordförande räddningsnämnden 
Jan Ulmander, vice ordförande räddningsnämnden 
Lennart Owenius, ledamot räddningsnämnden 
Lars-Olof Färnström, ledamot räddningsnämnden 
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun 
Elisabeth Samuelsson, brandchef Uppsala brandförsvar 
Mikael Lundkvist, ekonomichef Uppsala brandförsvar 
Ola Hägglund, ekonomidirektör, Uppsala kommun 
Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering, Uppsala kommun 
Jonas Eriksson, ekonomistrateg, Uppsala kommun 
John Hammar, nämndsekreterare, Uppsala kommun 

Informationsärenden 

1. Återkoppling stabskostnader 

Vid ägarsamrådet den 22 november 2019 diskuterades stabskostnaderna som Uppsala 
kommun debiterar räddningsnämnden. Under våren har frågan beretts av 
värdkommunen och brandförsvarets förvaltningsledning. Vid detta ägarsamråd 
återrapporterar ekonomidirektör Ola Hägglund vad värdkommunen landat i. 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se  
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Ekonomidirektör Ola Hägglund redogör vidare för stabskostnaderna som Uppsala 
kommun debiterar räddningsnämnden. För 2020 debiteras 13 584 tkr, och framöver 
kommer höjning endast ske med högst 2%. 

2. Bokslut 2019 

Utfallet för 2019 är att i stort sett samtliga inriktningsmål är uppfyllda. Planeringen för 
civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap har inte nått lika långt som 
planerats för att brandförsvaret inväntar statliga direktiv. 

Årsredovisningen visar att nämnden 2019 hade ett positivt resultat på 1 871 000 kronor. 

3. Corona - så påverkas räddningsnämndens verksamhet 

De utryckande verksamheterna prioriteras och extern utbildning och annan utåtriktad 
verksamhet är pausad. Endast verksamhetskritiska tillsyner genomförs och remisser 
samt tillstånd för brandfarlig och explosiv vara påverkas ej. 

Hittills har varken sotningsverksamheten eller beredskapen att rycka ut påverkats. 

4. Handlingsprogram skydd mot olyckor 2020 

Information om nämndens handlingsprogram skydd mot olyckor och nämndens 
arbete för att öka sin förmåga vid kris, höjd beredskap och krig. 

Det finns ett behov av modernare kommunikationsutrustning och en utökad 
användning av Rakel bland annat för att kunna kommunicera vid störningar i telefoni 
och för att samarbeta effektivt med angränsande räddningstjänster. Detta finns med 
som ett önskemål i förslag till budget 2021. 

5. Förändringar i lagen om skydd mot olyckor 

Tidsplanen har justerats och lagrådsremissen väntas innan sommaren 2020 och ett 
ikraftträdande vid årsskiftet 2020/2021. 

Den stora frågan har varit statens roll och hur fördelningen mellan MSB och 
Länsstyrelsen ska se ut. 

6. Brandvattenförsörjning 

De olika kommunernas VA-bolag hanterar frågan om debitering av släckvatten olika. I 
nuläget debiterar Uppsala Vatten AB för drift och underhåll av brandposter, vilket inte 
Tierps Energi och Miljö AB och Gästrike vatten AB gör. För att inte Tierps och 
Östhammars kommuner inte ska drabbas ekonomiskt av detta tar Uppsala kommun 
kostnaden för brandvatten separat. 

Tierps Energi och Miljö AB och Gästrikevatten AB utreder frågan, och brandförsvaret 
förväntar sig högre kostnader. Brandförsvaret har dialog med Tierps Energi och Miljö 
AB och Gästrike vatten AB och återkommer till frågan vid höstens ägarsamråd. 

7. Lokalförsörjningsplan - aktuella frågor 

Separata omklädningsrum för både damer och herrar finns i dagsläget inte på alla 
stationer men är en prioriterad fråga under 2020. 

il' 
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En ny brandstation planeras i Almunge med byggstart i april 2021. Den nya stationen 
kommer ha bättre förutsättningar för in- och utryckning samt ha en bättre arbetsmiljö 
än den befintliga. 

Renoveringen av Östhammars brandstation påbörjas inom kort. 

Eventuells kommer en ny brandstation att behöva byggas i Uppsala på grund av 
utbyggnaden av Södra staden. Det blir i så fall aktuellt runt 2030. 

Beslutsärenden 

8. Princip för kostnader förknippade med miljöåtgärder för att hantera PFAS-
föroreningar 

Beslut 

De tre ägarkommunerna beslutar att ställa sig bakom principen att kostnader för 
åtgärder som uppstår på grund av PFAS-föroreningar orsakade innan den 
gemensamma nämnden bildades ska hanteras av den kommun där föroreningen finns, 
inte av den gemensamma nämnden. 

Sammanfattning 

Innan de miljöskadliga effekterna av PFAS var kända övades det med skum 
innehållande PFAS vid respektive kommuns övningsplatser. Dessa föroreningar är 
gjorda före 2012, det vill säga innan den gemensamma nämnden bildades. Med 
bakgrund av detta har behovet av en princip för att hantera saneringskostnader 
uppkommit. 

9. Budget 2021 och plan 2022-2023 

Beslut 

Beslut om budget 2021 och plan 2020-2023 bordläggs och ett nytt underlag med 
uppdaterat prisindex för kommunal verksamhet tas fram av Uppsala kommun. 

Sammanfattning 

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset och osäkerheten kring hur 
detta kommer påverka ägarkommunernas ekonomiska förutsättningar bordläggs 
budgetbeslutet. 

10. Inriktning för samarbete vid extraordinära händelser och höjd beredskap 

Beslut 

Om värdkommunen fattar beslut om att överta beslutanderätten avseende hela eller 
delar av verksamhetsområden från gemensam nämnd bör samråd ske med samtliga 
samverkande kommuner. 

Sammanfattning 

Vid Totalförsvarsövning 2020 identifierades frågan om hur en gemensam nämnd styrs 
vid höjd beredskap. I samband med att Uppsala kommun aktiverade sin 
krisledningsnämnd med anledning av Corona blev frågan åter aktuell. I PM framtaget 
av Uppsalas kommunjurist framgår att det endast är värdkommunens 
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krisledningsnämnd som kan överta hela eller delar av en gemensam nämnds 
verksamhetsområden. Det har därför uppstått ett behov av att komma överens om en 
inriktning kring hur ett eventuellt övertagande ska gå till i händelse av en extraordinär 
händelse eller höjd beredskap. 

11. Datum för nästa ägarsamråd 

Nästa ägarsamråd äger rum den 8 oktober 2020 i anslutning till Region Uppsalas 
omvärldsdag. Exakta tider meddelas senare. 

Erik Petting 

Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun 



Uppsala brandförsvar

Insatsstatistik
April och Maj 2020



Innehållsförteckning

Sid 3 Insatsstatistik per händelsetyp och kommun

Sid 4-5 Anlagda bränder

Sid 6 Trafikolyckor

2



Händelsetyper fördelade kommunvis

3

Annan 
kommun

Tierp Uppsala Östhammar Total

Annan brand 1 3 3 7

Annan hjälp till ambulans 4 4

Annan händelse utan risk för skada 2 12 1 15

Annan nödställd person 2 1 3

Annan olycka/tillbud 3 3 6

Annat sjukvårdslarm 5 23 9 37

Annat uppdrag 3 6 9

Automatlarm utan brandtillbud 5 51 3 59

Begränsat läckage av drivmedel/olja 1 2 3

Brand fordon/fartyg 4 3 9 2 16

Brand i avfall/återvinning 6 6

Brand i byggnad 6 6 44 8 63

Brand i skog eller mark 7 6 41 4 58

Fastklämd person 1 2 3

Hiss, risk för personskada 1 1

Hjärtstoppslarm 2 10 5 17

Läckage från vattenledning 1 1

Nödställt djur 1 1

Restvärdesuppdrag utan föregående räddningsinsats 1 1

Självmord/försök 1 1

Stormskada 4 1 5

Trafikolycka 4 10 20 33

Utsläpp av farligt ämne 1 1

Total 21 49 257 38 365



Anlagda bränder

Sammanfattning perioden 
2020-04-01 – 2020-05-31

4

Östhammar Total
Brand i skog eller mark 8
Brand i byggnad 5
Brand fordon/fartyg 1 4
Annan brand 1
Total 1 18

8
5
3
1

17

Uppsala



Var sker bränderna?

5



6

Trafikolyckor under April och Maj 2020
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