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Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

Plats och tid: Tierps brandstation, klockan 15:30 — 17:50 

Beslutande: Patrik Kjellin (S), Ordförande 
Jan Ulmander (C), Vice ordförande 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Daniel Enholm (M) 
Maria Jansson (M) 
Terence Hongslo (MP) 
Lennart Owenius (M) 
Jonas Nyberg (S) 
Sven Lokander (M) 
Aynur Beydogan (V) tjänstgör för 
Magda Sandgren (V) 
Marie Karlström (L) tjänstgör för 
Stefan Edelsvärd (L) 
Anders Beckman (C) tjänstgör för 
Margareta Widén Berggren (S) 

Ersättare Tord Andersson (S) 
Karin Westlund (S) 
Dominic Ankerstål (S) 
Tor Bergman (M) 
Christian Hermansson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Göran Carlsson, Torbjörn Mattsson verksamhetsutvecklare, Anders Fridborg 
säkerhetschef; Jonas Bengtsson, nämndsekreterare 

Maria Jansson (M) Paragrafer: 36 - 43 

Stationsgatan 12, Uppsala den 8 juni 2018 

Patrik Kjellin, ordförande 

rp 
Maria Jansson, justerare 

    

Jonas Bengtsson, sekreterare 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Räddningsnämnden 
Datum: 2018-05-30 
Datum för 2018-06-08 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2018-06-29 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Brandförsvaret, Almungevägen 33, Uppsala 

  

Underskrift: 

  

  

    

Jonas Bengtsson, närrmdsekreterare 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 
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§36 

Val av protokollsjusterare och justeringsdag 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

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

Justeringen sker den 8 juni 2018. 

Justeran es sign Utdragsbestyrkande 
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§37 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

Ärende om fyllnadsval till arbetsutskottet — RÄN-2018-0069. 

Information från konferensen Brand 2018 

Information från Tierps kommun 

Justerar" es sign Utdragsbestyrkande 



Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 38 

Utseende av dataskyddsombud 
RÄN-2018-0057 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till 
dataskyddsombud, samt 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal 
med efter avslutad upphandling. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection 
Regulation), ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då 
gälla direkt utan någon övergångsperiod. 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya 
lagen, utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig 
för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. 
Bestämmelsen omfattar även gemensamma nämnder. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller 
utsättas för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförst. 

Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner 
kommundirektör med ledningsgrupp. 

Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för 
kommunens informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att 
på olika sätt skydda kommunens information, inklusive kommunens 
personuppgiftsbehandlingar. Organisationen kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i 
deras arbete med informations- och IT-säkerhet. 

Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som 
dataskyddsombud att bäras av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Arbetsutskottet föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag 
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Justeran es sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

Ekonomisk månadsuppföljning april 2018 
RÄN-2018-0028 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2018. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljning för januari - april 2018. Nettokostnaden är något lägre än budget för 
perioden. Stabskostnadema för perioden har ökat med 1,867 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. PO-pålägget har ökats med 4,93 procent till 44,09 procent vilket medfört en 
kostnadsökning med cirka 1,360 miljoner kronor för perioden. Årshyran för Viktoria har 
minskats med 6 miljoner kronor vilket medfört en minskning för perioden på 2 miljoner kronor 

Utgångspunkten är att kommunbidraget ska höjas för att kompensera för den 
nettokostnadsökning dessa tre förändringar medför. I bifogad uppföljning finns inte den ökade 
budgeten med. 

Justerad avvikelse för perioden med en korrigerad budget är 2,982 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-09 
Månadsuppföljning januari-april 2018 
Arbetsutskottet föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag 

Utdragsbestyrkande Justera es sign 
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§ 40 

Inbjudan till studiebesök i Makedonien 
RÄN-2018-0058 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att skicka räddningsnämndens presidium samt tjänstepersoner som förvaltningen finner 
lämpligt att besöka Makedonien. 

Sammanfattning 
Nämnden har donerat ett antal brandfordon till Makedonien. Brandcheferna i KrivaPalanka, 
Bitola och Radovish har skickat en inbjudan till nämnden att besöka dessa orter för att utbyta 
erfarenheter och för att se hur brandfordonen används. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-11, reviderad 2018-05-21 
Inbjudan från Makedonien 
Arbetsutskottet föreslår att skicka presidiet samt det antal tjänstepersoner som förvaltningen 
finner lämpligt. 

Utdragsbestyrkande pJ an s sign 
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§ 41 

Fyllnadsval till arbetsutskottet 
RÄN-2018-0069 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att utse Magda Sandgren (V) till ledamot i räddningsnämndens arbetsutskott efter James 
Jonsson (V). 

Sammanfattning 
James Jonsson (V) har lämnat sina uppdrag som ledamot i räddningsnämnden samt i 
räddningsnämndens arbetsutskott. Magda Sandgren (V) är nu vald av kommunfullmäktige till 
ledamot i räddningsnämnden och föreslås överta James Jonssons (V) plats i arbetsutskottet. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 
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§ 42 

Information 

Krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar 
Föredragande: Anders Fridborg 

samt påverkanskampanj er 

Samverkan, krisberedskap, civilt försvar, 
Föredragande: Göran Carlsson 

Brandchefens semester 
Föredragande: Göran Carlsson 

Avtal beträffande sotning 
Föredragande: Göran Carlsson 

Föreläggande om markföroreningar 
Föredragande: Göran Carlsson 

åtgärder efter insats, 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Föredragande: Göran Carlsson 

Information från konferens Brand 2018 
Föredragande: Deltagare 

Information från Tierps kommun 
Föredragande: Jonas Nyberg 

Tands sign Utdragsbe styrkande 
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§ 42 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Delegationslista allmänna ärenden 

Delegationslista enheten samhällsskydd 

Delegationslista brandskyddskontroll 

Utdragsbestyrkande Juste d:s sign 7 
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§ 43 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Månadsrapport insatsstatistik 

Samverkansprotokoll 2018-04-19 

MBL-protokoll 2018-04-19 

Protokollsutdrag KS Östhammar årsredovisning räddningsnämnden 2017 

Revisionsberättelse räddningsnämnden 2017 Östhammars kommun 

Protokollsutdrag KS Tierps kommun revisionsberättelse räddningsnämnden 2017 

Utdragsb e styrkande 
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