
Maria Jansson (M) Paragrafer: 72 - 83 

Stationsgatan 12 den 21 december 2018 

 P(-~1  
Patrik Kjelli , ordförand Maria Jansson (M), justerare 

Sid 1(10) 

Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala klockan 16.00 — 17.20 

Beslutande: Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Daniel Enholm (M) 
Maria Jansson (M) 
Terence Hongslo (MV) 
Stefan Edelsvärd (L) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Lennart Owenius (M) 
Sven Lokander (M) 
Magda Sandgren (V) 
Tord Andersson (S) tjänstgör för 
Jonas Nyberg (S) 

Ersättare Mats Hellman (C) 
Karin Westlund (S) 
Dominic Ankerstål (S) 
Anders Beckman (C) 
Aynur Beydogan (V) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Anders Ahlström brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Johan Svebrant 
verksamhetsutvecklare, Elisabeth Samuelsson beredskapssamordnare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Räddningsnämnden 
2018-12-12 

  

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

2018-12-21 
Sista dag för överklagande: 2019-01-11 

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND 

U TIERPS zuputia OSTHAMMARS 
KOMMUN %NDIErLIALNjir;jPS41.4€14 

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19 

E-post: raddningsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 2 (10) 

§ 72 

Val av protokollsjusterare och justeringsdag 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att utse Maria Jansson (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 21 december 2018 på Stationsgatan 12. 

§ 73 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Brev om deltidsbrandstationer. 

Justerandes sign 

K)) 4-....-- 

   

  

Utdragsbestyrkande 

   



Räddningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 3 (10) 

§ 74 

Information 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om 

Samarbetet med MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen, 
SKE - Sveriges Kommuner och Landsting 
Ledar- och medarbetarskap 
Jämställdhetsarbetet 
VMA - Viktigt meddelande till allmänheten och arbetet med kontroll och test av 
signalen. 

§ 75 

Lokalhyresavtal Uppsala kommun 
RÄN-2018-0158 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen infomierar om § 4 Lokalhyresavtal för brandstationer i Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 4 (10) 

§ 76 

Riskanalys inför handlingsprogram 2020-2023 
RÄN-2018-0153 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att anta Riskanalys — underlag till handlingsprogram 2020 — 2023. 

Sammanfattning 
Inför kommande handlingsprogramsarbete inför HP 2020 - 2023 har ett förslag till 
riskanalys framtagits. Riskanalysen är en revidering av nuvarande riskanalys för HP 
2016 -2019. 

Riskanalysen innefattar bland annat statistik utifrån vanligt förekommande olyckor, 
bedömning av stora oönskade händelser, jämförelser med andra kommuner, beskrivning 
av kommuninvånamas nivå på skyddet och beskrivning av ett antal framtidsutmaningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-23 
Riskanalys - Underlag för handlingsprogram 2020 - 2023 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 5 (10) 

§ 77 

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2018 
RÄN-2018-0028 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa månadsuppföljning för januari - oktober 2018. 

Sammanfattning 
Presentation av månadsuppföljning för januari — oktober 2018. Nettokostnaden är något 

högre än budget för 
perioden och beror på den extremt vanna och torra sommaren och förändrat PO-pålägg. 
Avvikelse mot budget per oktober - 1 203 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-27 
Månadsuppföljning oktober 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

141'ö 



Räddningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 6 (10) 

§ 78 

Attestordning ekonomiska händelser 2019 
RÄN-2018-0155 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att anta attestordning för ekonomiska händelser år 2019 enligt förslag. 

Sammanfattning 
Varje nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
utser attestanter och ersättare till det antal som behövs för att uppnå en god intern 
kontroll. 

Förslaget är upprättad utifrån Uppsala kommuns Attestreglemente (KSN-2016-1445). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-23 
Attestordning 2019 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 

   



Räddningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 7 (10) 

§ 79 

Återrapport av kontrollmoment i internkontrollplan 2018 
RÄN-2017-0151 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av kontrollmoment, 

att ge brandchef i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i 
rapporterna. 

Sammanfattning 
Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2018 vid sitt möte 2017-12-13. I den 
interna kontrollplanen finns åtta kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-20 
Rapportering av kontrollmoment att personalförsörjningen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. 
Rapportering av kontrollmoment att handläggningstiderna följer uppsatta mål. 
Rapportering av kontrollmoment att lärdomar tas tillvara av genomförts 
räddningsinsatser. 
Rapportering av kontrollmoment att rätt lön utbetalas. 
Rapportering av kontrollmoment att rekryteringar sker enligt regelverket. 

Delges 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 8 (10) 

§ 80 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - ny brandchef 
RÄN-2018-0157 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att i protokollet tydliggöra att från och med den 1 januari 2019 är Elisabeth 
Samuelsson brandchef för Uppsala brandförsvar, 

att brandchefen, enligt räddningsnämndens delegationsordning, är räddningschef 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap, § 16) i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner, 

att till brandchefen fördela arbetsmiljöuppgifter enligt Uppsala kommunstyrelses 
riktlinjer och kommunledningskontorets antagna princip/mall, samt 

att ge brandchefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att 
ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas på de enskilda 
arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 
följer med uppgifterna. 

Sammanfattning 
Ärendet syftar till att tydliggöra ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inför år 
2019 med anledning av att Elisabeth Samuelsson tillträder som ny brandchef den 1 
januari 2019. Uppdraget som räddningschef är viktig del i kommunens skyldigheter 
angivna i lagen om skydd mot olyckor. 

Beslutet om fördelning av arbetsmiljöuppgifter är detsamma som nämndens beslut § 32 
vid sammanträdet den 31 mars 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-28 

Delges 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Östhammars kommun 

Justerandes sign Utdragsb e styrkande 



Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 9 (10) 

§ 81 

Hantering av inkommen skrivelse 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till svar på inkommen skrivelse. 

Sammanfattning 
Nämnden har tagit emot en skrivelse som rör deltidsbrandstationer. Nämndens 
arbetsutskott bad förvaltningen att skriva ett svar från nämnden vilket presenteras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Räddningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

Sid 10(10) 

§ 82 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att lägga infon lationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Samverkansprotokoll 2018-12-06 
MBL-protokoll 2018-12-06 

§ 83 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Delegationslista brandskyddskontroller november 2018. 

Justerandes sign 

rt 
Utdragsbestyrkande 
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