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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 
24 augusti 2022 

Plats och tid  
Viktoria Hotell & Konferens, klockan  17:30-18:45 

Paragrafer  

56-70 

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 2022-08-24 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Anders Gustafsson (S) 
Raymond Hammarberg (L) 
Finn Hedman (MP) 
Maria Jansson (M) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Lennart Owenius (M) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Tomas Lindh (S) 
Håkan Nyström (V) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 56 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

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

 

 

§ 57 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan med följande tillägg: 
- Anmäld fråga från Tomas Lindh (S) 
- Information om sammanträdet den 21 september. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 58 

Information från brandchefen 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

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

• Brand i Alunda 24 juni 
• Brand i radhus i Stenhagen 18 juli 
• Brand på återvinningsanläggning i Uppsala 9-12 maj 
• Förändringar i beredskapssystemet 
• Förändringar i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
• Regeringsuppdrag till MSB 
• Skadeplatskonferens 21-22 september 2022 
• Extra ägarsamråd 15 september 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 59  

Månadsuppföljning 2022 jan-maj 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – maj 2022.  

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – maj 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 
• Månadsuppföljning januari – maj 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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 60  

Månadsuppföljning 2022 jan-juni 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – juni 2022.  

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – juni 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 
• Månadsuppföljning januari-juni 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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 61  

Månadsuppföljning 2022 jan-juli 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – juli 2022.  

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – juli 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2022-07-20 
• Månadsuppföljning januari – juli 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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 62  

Yttrande över Östhammars kommuns 
avfallsplan 
RÄN-2022-00085 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 

Östhammars kommun har upprättat ett förslag till avfallsplan och ger 
räddningsnämnden möjlighet att komma med synpunkter. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterat 2022-08-09 
• Bilaga 1, Yttrande daterat 2022-08-09 
• Bilaga 2, Avfallsplan, handlingar för samråd 

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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 63  

Yttrande om Norrtälje kommuns förslag till 
Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst 
RÄN-2022-00076 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

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

 

Sammanfattning 

Norrtälje kommun har skickat förslag till Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst 2022-2025 på remiss till Uppsala kommun, 
Östhammars kommun och Uppsala brandförsvar. Uppsala kommun och Östhammars 
kommun har önskat att den gemensamma räddningsnämnden hanterar remissen.  
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09 
• Bilaga 1, Yttrande daterat 2022-08-09 
• Remiss av förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst 

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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 64  

Svar på fråga om utomhuslarm i Storvreta 
RÄN-2022-00082 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att svara på inkommen skrivelse enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 

Brandförsvaret har från boende i Storvreta tagit emot en skrivelse med klagomål om 
att utomhuslarm används i Storvreta. Avsändaren önskar svar från politikerna. Den 
inkomna skrivelsen och förslag till svar finns som bilagor.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-08 
• Bilaga 1, förslag till svar från Räddningsnämnden, daterat 2022-08-08 
• Bilaga 2, inkommen skrivelse 

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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 65  

Ändring i räddningsnämndens delegations- 
och arbetsordning 
RÄN-2022-00084 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att ändra lydelse i nämndens delegations- och arbetsordning enligt 
förvaltningens förslag 

Sammanfattning 

Vid sitt möte den 23 februari 2022 fastslog nämnden en ny delegations- och 
arbetsordningen. I punkt 1.7.3 framgår att handläggare har delegation att föra 
nämndens talan och avge remissyttrande i bygglovs- och planärenden.  
 
Brandförsvaret föreslår att ordningen ändras så att räddningsnämnden avger 
remissyttranden om översiktsplaner, men att handläggare behåller delegation att avge 
yttranden i övriga planärenden. 
 
Nuvarande skrivning i punkt 1.7.3: 
 remissyttrande i bygglovs- och planärende 
 
Förslag till ny skrivning i punkt 1.7.3: 

remissyttrande i bygglovs- och planärende med undantag för 
översiktsplan 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Delegations- och arbetsordning beslutad 2022-02-23, RÄN 2022-00007 

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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 66  

Revidering av räddningsnämndens 
sammanträdestider 
RÄN-2022-00083 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att sammanträdet med räddningsnämnden den 19 oktober flyttas till den 2 
november, 

2. att sammanträdet med räddningsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 
flyttas till den 26 oktober, 

3. att de internkontrollmoment som enligt internkontrollplanen skulle 
rapporteras till nämnden den 19 oktober istället rapporteras till nämnden den 
2 november, samt 

4. att den återrapportering av arbetet med att säkerställa de geografiska 
gränserna som enligt beslut den 27 april skulle rapporteras till nämnden den 
19 oktober istället rapporteras till nämnden den 2 november. 

Sammanfattning 

För att kunna behandla räddningsnämndens yttrande om förslaget till Mål och budget 
behöver nämnden sammanträda under remissperioden 25 oktober – 7 november, i 
linje med kommunstyrelsens reviderade tidsplan för Mål- och budgetprocessen 2022. 
 
I dagsläget har räddningsnämnden inget sammanträde planerat under 
remissperioden. Därför föreslås att sammanträdet den 19 oktober flyttas till den 2 
november. Som en följd av detta föreslås även att arbetsutskottets sammanträde den 
12 oktober flyttas till den 26 oktober.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 

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 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 67  

Delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 till 
2022-07-31 
RÄN-2022-00003 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 till 2022- 
07-31 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäls vid räddningsnämndens sammanträde den 24 augusti 
2022: 

• Tjänsteanteckning  
• Beslut om föreläggande 
• Beslut om föreläggande med vite 
• Beslut om föreläggande med komplettering 
• Beslut efterkontroll 
• Ändring av beslut 
• Beslut om tillstånd med krav på avsyning 
• Beslut om tillstånd 
• Beslut om avslag 
• Föreläggande med komplettering 
• Godkännande föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Avslag föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Remissvar 
• Beslut att rengöra själv 
• Beslut att låta någon annan rengöra 
• Beslut att avslå att låta någon annan rengöra 
• Avtal automatlarm 
• Yttrande 
• Sakkunnigutlåtande 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2022-08-18 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

• Delegationslista maj-juni 2022 Daedalos 
• Delegationsförteckning räddningsnämnden 2022-08-24 
• Månadsrapport maj-juli 2022 – Uppsala brandförsvar 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 68 

Anmälningsärenden för perioden 2022-06-08 
till 2022-08-24 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2022-06-08 till 
2022-08-24 till protokollet. 

Anmälningsärenden till räddningsnämnden den 24 augusti 2022 

• Protokoll från facklig samverkan 2022-08-18 
• Insatsstatistik för maj-juli 2022 
• Tierp Kommun Översiktsplan 2050 – samrådsförslag  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 69 

Deltagande konferens och möten 
Inget att rapportera.   
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-08-24 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 70 

Frågor från nämndens ledamöter 
• Tomas Lindh (S) ställer fråga om brandförsvarets deltagande på ett event i Knutby 

där brandförsvaret hade dåligt med material att visa upp.  

Elisabeth Samuelsson svarar att brandförsvaret har gott material att ta med och 
visa upp vid sådana tillfällen men att det i det här fallet eventuellt bokades in med 
så kort varsel att det inte kom med. 

• Lennart Owenius (M) informerar om nämndsammanträdet den 21 september, som 
kommer att äga rum i samband med studiebesök på SKB, Forsmark. Tiden är 
preliminärt 16-20 och föranmälan krävs.  

Eventuellt sker också besök på skadeplatskonferensen och på en 
deltidsbrandstation samma dag. Mer information kommer att skickas ut till 
nämndens ledamöter.  
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