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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Beredskapsbemanning  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden  beslutar 

1. att delegera beslut om avsteg i beredskapsbemanningen till ordförande, 

2. att vid ordförandes frånvaro delegera beredskapsbemanningen till vice 
ordförande, samt 

3. att vid vice ordförandes frånvaro delegera beredskapsbemanningen till den som 
varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Vid ytterligare avsteg se bifogad ersättarordning för ordförande. 

 

Ärendet 
På grund av rådande omständigheter med smittspridning av Corona-virus i samhället 
kan avsteg från beredskapsbemanningen behöva göras. En minskning av 
beredskapsbemanning kan behövas utifrån sjukskrivingar och för att kunna hålla en 
bemanning över tid. 

En minskning av beredskapsbemanning ska i så stor utsträckning som möjligt undvikas 
och omedelbart meddelas till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.   

Minibemanningen är: 
18 heltidsbrandmän, dygnet runt, fördelade på 4 stationer. 

50 deltidsbrandmän, dygnet runt, fördelade på 14 stationer. 

2 ledningsfunktioner. 

Nämnden beslutar om avsteg från beredskapsbemanningen. Eftersom ett beslut om 
avsteg kan bli brådskande föreslås det att eventuellt beslut delegeras till ordförande. 

Räddningsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden  2020-03-17 RÄN-2020-00049 
  
Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson 
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Vid ordförandes frånvaro delegeras beredskapsbemanningen till vice ordförande. Vid 
vice ordförandes frånvaro delegeras beredskapsbemanningen till den som varit 
ledamot i nämnden längst tid, ålderspresidenten. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Vid 
ytterligare avsteg se bifogad ersättarordning för ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse 2020-03-17. 

Bilaga 1. Ersättarordning för ordförande 

 

Brandförsvaret 

 

Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 

 



Ersättarordning för ordförande vid beslut om beredskapsbemanning

Ersättar-o Person - Namn Uppdragstyp Födelsedatum
Tjänstgöring i 
nämnden sedan

1 Patrik Kjellin ordförande 19820621 2012-01-01
2 Jan Ulmander 1:e vice ordförande 19410317 2012-01-01
3 Anders Gustafsson ledamot 19500421 2012-01-01
4 Lennart Owenius ledamot 19500826 2012-01-01
5 Margareta Widén Berggren ledamot 19570417 2012-01-01
6 Maria Jansson ledamot 19640324 2012-01-01
7 Sanna Sundvall ledamot 19870706 2014-01-01
8 James Jonsson ledamot 19640925 2015-01-01
9 Christian Hermanson ledamot 19720303 2015-01-01

10 Catrin Johansson ledamot 19810414 2015-01-01
11 Raymond Hammarberg ledamot 19460303 2019-01-01
12 Lars Lindgren ledamot 19531124 2019-01-01
13 Lars-Olof Färnström ledamot 19560806 2019-01-01
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