
 

 
 
 
 
 
 Handläggare: Datum: Diarienummer: 
 Lina Rutberg 2016-05-17 RÄN-2016-0137 
  
  
 Räddningsnämnden 
  
 
 
 
 

Svar på skrivelser från Yvonne Ahtaanluoma Pettersson den 5 april 
RÄN-2016-0127 
 
Förslag till beslut 
 
att besvara Yvonne Ahtaanlouma Petterssons skrivelser daterade den 5 april 2016 i enlighet 
med bilagor daterade 2016-06-01. 
 
Ärendet 
Yvonne Ahtaanlouma Pettersson har den 5 april inkommit med två skrivelser där hon framför 
synpunkter på innehållet i räddningsnämndens protokoll. 
 
 
 
 
Anders Ahlström 
Brandchef 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se  
www.uppsala.se 
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Dnr: RÄN 2016-0127 
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 Yvonne Ahtaanlouma-Pettersson 
 Skolgatan 7A 
 74242 Öregrund 
 
 
 
 
Beträffande din skrivelse av den 5 april 

Räddningsnämnden har emottagit din skrivelse av den 5 april beträffande brister i kallelse och 
protokoll.  
 
Räddningsnämnden har, utifrån det uppdrag vi har enligt avtal och reglemente samt den budget 
som ägarkommunerna beslutat, fattat beslut om en verksamhetsplan som brandförsvaret har att 
verkställa. Verksamhetsplanen följs upp per april, augusti och helår.  
 
Brandchefen har beslutat om en genomförandeplan som beskriver hur brandförvaret ska 
verkställa nämndens verksamhetsplan. Genomförandeplanen beskriver majoriteten av de 
konkreta aktiviteterna som ska genomföras, däribland förebyggande åtgärder, för att uppnå de 
mål som räddningsnämnden beslutat i verksamhetsplanen. Uppföljningen av genomförande-
planen sker på brandförsvaret.  
 
Utöver ovanstående uppföljning informerar brandchefen löpande händelser och förhållanden av 
vikt vid nämndens sammanträden.  
 
Räddningsnämndens protokoll är beslutsprotokoll. Nämnden har inte för avsikt att anta de 
förslag som du lämnat i din skrivelse. Beträffande det första förslaget är det en detaljnivå som 
hanteras av brandförsvaret och inte nämnden.  
 
Beträffande ditt andra förslag informerar brandchefen avvikelser från önskad beredskap löpande 
för känndedom och i de sällsynta fall då avvikelser sker från beslutad beredskap rapporteras 
detta.  
 
Beträffande kompetens och planerad utbildning delar nämnden inte din uppfattning. I samband 
med bildandet av den gemensamma räddningsnämnden genomfördes en omfattande satsning på 
kompetensutveckling. Kompetensnivån höjdes ordentligt och har bibehållts på en god nivå.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Patrik Kjellin, ordförande 

YTTRANDE 

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala 
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Beträffande din skrivelse av den 5 april 

Räddningsnämnden har emottagit din skrivelse av den 5 april beträffande nämndens protokoll.  
 
Det är naturligtvis glädjande att du läser protokollen och reflekterar över hur de är utformade. 
Räddningsnämndens protokoll följer det sätt samtliga nämndprotokoll i Uppsala kommun är 
utformade. Nämndprotokoll är beslutsprotokoll, vilket innebär att det av protokollen ska framgå 
vad nämnden har beslutat.  
 
Det exempel du tar upp från mars 2016, är en informationspunkt (Lokaler). Nämnden har haft 
lokaler som en återkommande informationspunkt under en tid. Skälet är att det utöver 
nybyggnation av brandstationer genomförs renoveringar och förändringar på många av våra 
brandstationer.  
 
Under informationspunkten i våra protokoll skriver vi vad nämnden informeras om, men inte 
innehållet i informationen. Det är kutym att skriva på det sättet.  
 
Du vill att det i protokollen ska anges vilka ledamöter som inte är närvarande. Det finns ingen 
praxis att protokollföra vilka som inte har varit närvarande, även om det gjordes i räddnings-
nämnden tidigare. I ett protokoll ska information finnas om vilka som har varit närvarande och 
vilka som har deltagit i besluten. Information om vilka som ingår i räddningsnämnden finner du 
på Uppsala kommuns hemsida. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Patrik Kjellin, ordförande 

YTTRANDE 

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 






	Skrivelser Yvonne A P Missiv
	Svar på skrivelser från Yvonne Ahtaanluoma Pettersson den 5 april

	Skrivelse  Y AP Svar 1
	Yvonne AP Skrivelse 1
	Skrivelse  Y AP Svar 2
	Yvonne AP skrivelse 2

