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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 onsdagen den 
21 september 2022 

Plats och tid  
SKB platskontor Vega, Forsmark, klockan  17:30-18:46  

Paragrafer  

71-83 

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 2022-09-21 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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) 
Raymond Hammarberg (L) 
Maria Jansson (M) 
Christian Hermanson (KD) 
Lennart Owenius (M) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Anna Stenberg Sandström (MP) 
Sven Lokander (M) 
Håkan Nyström (V) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

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

 

 

§ 72 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 

Information från brandchefen 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

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

• Skadeplatskonferensen 
• Öppet hus på brandstationer 
• Tomter till nya brandstationer i Skärplinge, Söderfors och Knutby 
• Ny station i Almunge 
• Nya omklädningsrum i Bärby och Fyrislund 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 

Återrapportering från ägarsamråd den 15 
september 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, redogör för diskussionerna som fördes på 
ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden den 15 september.   
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 75  

Månadsuppföljning 2022 jan-augusti 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – augusti 2022.  

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – augusti 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
• Månadsuppföljning januari – augusti 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 76  

Delårsuppföljning per augusti 2022 
RÄN-2022-00093 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa delårsuppföljning per augusti 2022. 

Sammanfattning 

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till 
kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15  
• Delårsuppföljning per augusti 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.   
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 77  

Återrapportering om beredskap vid Storvreta 
deltidsstation 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att tills vidare fortsätta arbetet för att 
bemanningen i Storvreta ska uppnå ambitionsnivån 1+4, samt 

2. att göra en översyn av vilka alternativ till beredskap som kan finnas i Storvreta 
och angränsande stationer, och hur förändringar skulle påverka förmågan att 
göra räddningsinsatser.  

Sammanfattning 

Räddningsnämndens internkontrollplan omfattar kontroll av beredskapen vid 
brandstationen i Storvreta. Efter rapportering av kontrollmomentet vid nämndens 
möte den 27 april fick förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att 
säkerställa beredskapen vid Storvreta brandstation fortgår. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 78  

Yttrande om Tierp Kommuns Översiktsplan 
2050 - samrådsförslag 
RÄN-2022-00086 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Tierps kommun enligt ärendets bilaga 1  

Sammanfattning 

Tierps kommun har upprättat ett samrådsförslag till Översiktsplan 2050 och ger 
räddningsnämnden möjlighet att komma med synpunkter 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 
• Bilaga 1, Yttrande Översiktsplan 2050 
• Bilaga 2, Tierps kommun Översiktsplan 2050 – samrådsförslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 79  

Gåva till Frivilliga Radioorganisationen 
RÄN-2022-00092 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att skänka utrustning till Frivilliga Radioorganisationen enligt ärendets förslag 

Sammanfattning 

Frivilliga Radioorganisationen, FRO, önskar ta över radioutrustning som brandförsvaret 
inte längre har någon användning av. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-06 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 80  

Delegationsbeslut för perioden 2022-08-01 till 
2022-08-31 
RÄN-2022-00003 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-08-01 till 2022-
08-31 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäls vid räddningsnämndens sammanträde den 21 
september 2022: 

• Remissvar 
• Beslut om tillstånd 
• Beslut om avslag 
• Godkännande föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Avslag föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Tjänsteanteckning 
• Tjänsteanteckning för kommunicering 
• Beslut efter avsyning, får tas i bruk 
• Beslut om föreläggande 
• Beslut att rengöra själv 
• Beslut att låta annan rengöra 
• Beslut att avslå att rengöra själv 
• Beslut efterkontroll 
• Föreläggande om komplettering 
• Sakkunnigutlåtande 
• Beslut om tillstånd med krav på avsyning 
• Avvisande av överklagande 
• Ändring av beslut 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

• Delegationslista augusti 2022 Daedalos 
• Månadsrapport augusti 2022 – Uppsala brandförsvar 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 

Anmälningsärenden för perioden 2022-08-25 
till 2022-09-21 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2022-08-25 till 
2022-09-21 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden till räddningsnämnden den 21 september 2022: 

• Protokoll från facklig samverkan 2022-09-15 
• Insatsstatistik för augusti 2022 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-09-21 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 

Deltagande konferens och möten 
Maria Jansson (M) och Christian Hermansson (KD) återrapporterar från 
skadeplatskonferensen.  

 

 

§ 83 

Frågor från nämndens ledamöter 
Inga frågor tas upp.  
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