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Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: raddningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Räddningsnämndens protokoll tisdagen den 7 
juni 2022 

Plats och tid  
Viktoria Hotell & Konferens, klockan  17:30-19:20 

Paragrafer  

41-55 

Justering 

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Protokollförare 

Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 

  

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (18) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande 
Anders Gustafsson (S) 
Mark Schneider (S) 
Maria Jansson (M) 
Christian Hermanson (KD) 
Lennart Owenius (M) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Dominic Ankerstål (S) 
Håkan Nyström (V) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd 
Bo Fransson, brandinspektör, §9 – deltar på distans 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Maria Jansson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

 

§ 42 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan med följande tillägg: 
• Anmäld fråga från Christian Hermansson (KD) 
• Anmäld fråga från Lars-Olof Färnström (S) 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 

Information från brandchefen 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar nämnden om följande aktuella ärenden: 

• Resultat från årets medarbetarundersökning 
• Strategisk kompetensförsörjningsplan 
• Beredskapsanpassningar 

Cheri Brundin, enhetschef, informerar om enheten för tillsyn och tillstånd. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 

Återrapportering från ägarsamrådet 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Patrik Kjellin (S), ordförande och Elisabeth Samuelsson, brandchef redogör för 
diskussionerna som fördes på ägarsamrådet för den gemensamma 
räddningsnämnden den 9 maj.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  

Månadsuppföljning 2022 jan-apr 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – april 2022. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – april 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2022-05-19 
• Månadsuppföljning januari – april 2022 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 46  

Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). 
RÄN-2022-00064 

Beslut 

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammar 
kommuner besluta 

1. att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-
01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt bilaga 1 
för Tierp kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammar 
kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun 
enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla, samt 
 

2. att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och 
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av 
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, 
SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år 
jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av 
indexförändringen nästkommande kalenderår. 

Sammanfattning 

Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01-01 enligt 5 
kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

• Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023 
• Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023 
• Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 47  

Tillsynsplan 
RÄN-2022-00070 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa tillsynsplan enligt förslag i bilaga 1, samt 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att utreda tillsynsfristen för asylboenden och 

HVB-hem. 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur 
kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor träder i kraft den 1 juli 2022. I föreskriften anges bland annat att kommunen 
ska ha en planering för den tillsyn som ska genomföras, och att bedömningen av hur 
ofta tillsyn ska ske dokumenteras. 
 
Föreslagen tillsynsplan beskriver hur brandförsvaret ska arbeta med tillsyn för att 
uppfylla MSB:s föreskrifter. Bedömningsgrunder för tillsynsfrister, alltså hur ofta tillsyn 
ska ske, för olika typer av verksamheter beskrivs sist i planen. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24 
• Bilaga 1, Tillsynsplan 

Yrkande 

Patrik Kjellin (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att nämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda tillsynsfristen för asylboenden och HVB-hem. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
med sitt eget tilläggsyrkande och finner bifall.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 48  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor samt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor på fastigheten Kungsängen 
8:11, Restaurang Hot India 
RÄN-2022-00066 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Curry och Ris Uppsala AB, Org. 556663-5354, ägare till Restaurang 
Hot India, med vite enligt lagen om skydd mot olyckor enligt förslag i bilaga 1, 
samt 
 

2. att förelägga Curry och Ris Uppsala AB, Org. 556663-5354, ägare till Restaurang 
Hot India, med vite enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt 
förslag i bilaga 2. 

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO har tillsyn utförts på 
Restaurang Hot India. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande där samtliga brister ej 
åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning 
föranleder ett beslut om föreläggande med vite. 

Med stöd av 25 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har tillsyn 
utförts på Restaurang Hot India. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande där samtliga 
brister ej åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning 
föranleder ett beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 
• Bilaga 1, Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd 

mot olyckor. 
• Bilaga 2, Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

• Bilaga 3, Beslut efterkontroll 2022-04-22. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 49  

Skogsbrandvärn 
RÄN-2022-00071 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att ett skogsbrandvärn ska organiseras i Östhammars kommun 

Sammanfattning 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Östhammar har kontaktat brandförsvaret med 
önskemål om ett samarbete angående släckinsatser vid skogsbränder. Liknande 
samarbeten finns sedan tidigare i till exempel i Heby och Örnsköldsvik. Hos LRF-
medlemmarna finns kunskap om skog och skogsarbete, det finns ett stort 
engagemang men också maskiner som kan göra stor nytta (traktorer, gödseltunnor, 
skogsmaskiner). Ca 30 medlemmar är intresserade av att ingå i ett skogsbrandvärn. 
 
Medlemmarna kan i så fall inkallas via sms och utgå från brandstationen i Östhammar 
där personlig skyddsutrustning förvaras. Vid arbete får medlemmarna samma 
ersättning som deltidsbrandmän. De omfattas av tjänsteplikt enligt kap. 6 § 1 i lagen 
om skydd mot olyckor.  
 
Ett skogsbrandvärn i Östhammar skulle vara en bra resurs för brandförsvaret.  
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

Yrkande 

Jan Ulmander (C) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 



Sida 13 (18) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 50  

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
Kontroll av tillsyn av systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande tillsyn av systematiskt 
brandskyddsarbete, samt 

2. att ge brandchefen i uppdrag att säkerställa tillräckliga resurser för arbete 
utifrån den kommande tillsynsplanen. 

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av tillsyn av 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25 
• Rapportering internkontrollmoment 2022 Kontroll av tillsyn av SBA, 2022-05-

25 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 51  

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
kontroll av samarbetet med den förvaltning 
som ansvarar för gatorna i respektive 
kommun 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat interkontrollmoment gällande kontrollen av samarbetet 
med den förvaltning som ansvarar för gatorna i respektive kommun, samt 

2. att ge brandchefen i uppdrag att utveckla samarbetet med Tierps och 
Östhammars kommuner 

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av samarbetet 
med den förvaltning som ansvar för gatorna i respektive kommun. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 
• Rapportering av internkontrollmoment 2022, kontroll av samarbetet med den 

förvaltning som ansvarar för gatorna i respektive kommun 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

  



Sida 15 (18) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 52  

Delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 till 
2022-04-30 
RÄN-2022-00003 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 till 2022-
04-20 till handlingarna 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäls vid nämnden 7 juni 2022: 
• Tjänsteanteckning för kommunicering 
• Beslut om föreläggande 
• Beslut efterkontroll 
• Beslut om tillstånd med krav på avsyning 
• Beslut om tillstånd 
• Beslut om avslag 
• Föreläggande om komplettering 
• Beslut efter avsyning, får tas i bruk 
• Godkännande föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Remissvar 
• Beslut att rengöra själv 
• Tjänsteanteckning soteld 
• Nyttjandeförbud 
• Avtal automatlarm 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
• Delegationslista april 2022 Ärendeåtgärder Daedalos 
• Månadsrapport april 2022 – Uppsala brandförsvar 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 

Anmälningsärenden för perioden 2022-04-28 
till 2022-06-07 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2022-04-28 till 
2022-06-07 till handlingarna. 

Anmälningsärenden till räddningsnämnden den 7 juni 2022 

• Protokoll från facklig samverkan 2022-06-02 och 2022-06-07 
• Insatsstatistik för april 2022 
• Strategisk kompetensförsörjningsplan Uppsala Brandförsvar 
• Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 

räddningsnämnden 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 

Deltagande konferens och möten 
• Patrik Kjellin (S)  återrapporterar från brandkonferensen i Gävle 11-12 maj 2022.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-07 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 

Frågor från nämndens ledamöter 
• Lars-Olof Färnström (S) frågar om placering av nya brandstationer. 

 
Mikael Lundkvist redogör för de förslag till placeringar som finns just nu.  
 

• Christian Hermansson (KD) frågar om något av nämndens sammanträden 
under hösten kommer att vara i någon av de andra kommunerna.  
 
Patrik Kjellin (S) svarar att förslaget är sammanträdet den 21 september ska 
hållas i Östhammar. 
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