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Räddningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, klockan 17:30-19:00 

Ersättare Tomas Lindh (S) 
Niklas Hjelm Smith (L) 
Linus Bäcklund (M) 
Markus Jansson (M) 
Håkan Tribell (M) 
Johan Jakobsson (V) 
Anders Beckman (C) 

Beslutande: Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Raymond Hammarberg (L) 
Sanna Sundvall (MP) 
Maria Jansson (M) 
Christian Hermansson (KD) 
James Jonsson (V) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Lars-Olof Fämström (S) 
Mikael Holmqvist (M) 
Sven Lokander (M) 

Övriga Elisabeth Samuelsson brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Johan Svebrant 
deltagare: verksamhetsutvecklare, John Hammar nämndsekreterare 

Utses att 
justera: Maria Jansson (M) Paragrafer: 46 - 57 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, måndag den 3 juni klockan 12:00 

Underskrifter: (62,   
Patrik Kjellin, ordförande Maria Jansson, justerare 

John Hammar, sekreterare 

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

Organ: Räddningsnämnden 
Datum: 2019-05-29 

anslags uppsättande: 6 - I-  7 
Datum för Sista dag för överklagande:  

Datum för anslags nedtagande:  ?e..» 7--OY 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 
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§ 46 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att utse Maria Jansson (M) till justerare, samt 

att justeringen äger rum på Stationsgatan 12 måndagen den 3 maj klockan 12.00. 

§ 47 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 48 

Information från brandchefen 

Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar nämnden om aktuella frågor. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 
RÄN-2019-0017 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2019. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljning för januari - april 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019 
Arbetsutskottets förslag den 20 maj 2019 §31 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 50 

Samråd av förslag till handlingsprogram från 2020 
RÄN-2019-0033 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att sända ut Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 samrådsversion och Riskanalys 
Uppsala brandförsvar — underlag till handlingsprogram från 2020 samrådsversion på samråd 
enligt sändlista, samt 

att 23 augusti är sista dag att svara på remissen. 

Sammanfattning 
Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med 31 december 2019. 
Från 1 januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja gälla. Under hösten 2018 reviderades 
och uppdaterades riskanalysen. Under vintern och våren har ett förslag till ett nytt 
handlingsprogram tagits fram. 

Underlag för handlingsprogrammet och de fem nya inriktningsmål som föreslås är bland annat 
riskanalysen, de nationella målen om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och 
om effektiva räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, medborgar- och medarbetardialogerna samt den politiska viljan som uttryckts i 
räddningsnämndens arbete. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor - Samrådsversion 
Riskanalys Uppsala brandförsvar — underlag till handlingsprogram från 2020 - Samrådsversion 
Arbetsutskottets förslag den 20 maj 2019 §32 

Delges 
Enligt sändlista 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§51 

Igångsättningstillstånd för investering av ny övningsanläggning med 
reningsmodul 
RÄN-2019-0072 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna ett igångsättningstillstånd med tillhörande reningsmodul till ett belopp på 2,5 
miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Brandförsvaret behöver en ny övningsanläggning för övertändning. Det finns nu 
övningsanläggningar som helt renar brandröken som uppstår vid övning. Fördelen med dessa 
anläggningar är också längre livslängd och att de är i princip underhållsfria jämfört med de 
anläggningar brandförsvaret har idag. Investeringen ryms i nämndens investeringsbudget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019 
Arbetsutskottets förslag den 20 maj 2019 §33 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 52 

Ersättare under ledighet 2019 
RÄN-2019-0075 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att utse Mikael Lundkvist som tillförordnad förvaltningschef vecka 26-29, 

att utse Torbjörn Mattsson som tillförordnad räddningschef vecka 26-27, samt 

att utse Lars Bergström som tillförordnad räddningschef vecka 28. 

Sammanfattning 
Elisabeth Samuelsson har semester, men är tillgänglig som räddningschef vecka 29. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019 
Arbetsutskottets förslag den 20 maj 2019 §34 

Delges: 
Elisabeth Samuelsson 
Mikael Lundkvist 
Torbjörn Mattsson 
Lars Bergström 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 53 

Nytt ägarsamverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden 
RÄN-2019-0081 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag på nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden, samt 

att godkänna förslag på nytt reglemente för den gemensamma räddningsnämnden. 

Sammanfattning 
I det ursprungliga avtalet framgår det att avtalet ska ses över inför 2020. I och med den nya 
kommunallagen började gälla den 1 januari 2018 blev det även aktuellt med en revidering. De 
huvudsakliga revideringarna innebär att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av 
samråd och budgetprocess läggs till, kostnadsfördelningen uppdateras, beskrivningen av 
uppföljningen förtydligas och ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs. 

I samband med att avtalet uppdateras och revideras behöver även nämndens reglemente ses 
över. I förslaget på nytt reglemente förtydligas nämndens uppgifter så att de svarar mot texten i 
det nya avtalet, arbetsutskottets sammansättning formaliseras och strukturen anpassas för att 
harmoniseras med de övriga nämnderna i Uppsala kommun. 

Avtalet och reglementet har presenterats och godkänts vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att 
de ska träda i kraft ska de även godkännas av Tierps-, Uppsala och Östhammars 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019 
Förslag på samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden 
Förslag på reglemente för den gemensamma räddningsnämnden 

Delges 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun för vidare förmedling till Tierps- och Östhammars 
kommun 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 54 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden 
Månadsrapport april 2019 
Information inför remissrunda av program och handlingsplan för Uppsala kommuns barn och 
ungdomspolitik 
Protokoll extra samverkan och MBL 2019-05-13 
Protokollsutdrag KF Östhammar 2019-04-23 §42 
Protokoll 2019-05-24 
Samverkansprotokoll 2019-05-24 
Skrivelse från Travicom AB samt beslut Länsstyrelsen 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 55 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Förteckning över delegationsbeslut 
Delegationslista Brandskyddskontroll januari — april 2019 
Delegationslista Samhällsskydd april 2019 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56 

Deltagande vid konferens 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att i efterhand ge Tomas Lindhs plats på konferensen Brand 2019, 21-23 maj 2019, till Dominic 
Ankerstål. 

§ 57 

Frågor från nämndens ledamöter 

Inga föranmälda frågor till detta sammanträde 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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