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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 torsdagen den 
12 januari 2023 

Plats och tid  
Viktoria Hotell & Konferens, klockan 16:30-18:25  

Paragrafer  

1-6 

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 2023-01-12 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Tobias Lundblad (S), ordförande 
Christian Hermanson (KD), vice ordförande 
Anders Gustafsson (S) 
Anders Åresten (S) 
Therese Jalstrand Olsson (S) 
Håkan Nyström (V) 
Maria Jansson (M) 
Simon Danielsson (C) 
Cristher Byström (SD) 
Lennart Owenius (M) 
Josefine Nilsson (C) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Claes Frykstrand (S) 
Pelagia Afentoulidou (S) 
Desirée Helmersson (S) 
Per-Markus Risman (V) 
Marcus Jansson (M) 
Sten Aleman (KD) 
Raymond Hammarberg (L) 
Eric Hokke (SD) 
Johannes Fridenström (KD) 
Mika Muhonen (S) 
Oskar Nilsson (S) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Maria Jansson (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 18 januari 2022.  

 

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 

Information från nämndsekreteraren 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare, informerar nämnden om praktiska frågor och 
mötesformalia.  

 

 

§ 4 

Information från brandchefen 
Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar nämnden om verksamhetsfrågor.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

§ 5  

Inrättande av arbetsutskott samt val av 
ledamöter 
RÄN-2023-00003 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att inrätta ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter,  
2. att arbetsutskottet svarar för beredning av ärenden till nämnd, samt  
3. att till arbetsutskottet utse Tobias Lundblad (S) till ordförande, Christian 

Hermanson (KD) till vice ordförande samt Lars-Olof Färnström (S), Lennart 
Owenius (M), Anders Gustafson (S), Håkan Nyström (V) och Maria Jansson (M) 
till ledamöter. 

Sammanfattning 

Räddningsnämnden har att besluta om inrättande av arbetsutskott samt val av 
ledamöter för mandatperioden 2023-2026. Enligt nämndens reglemente ska 
arbetsutskottet bestå av sju ledamöter. Där står även att kommunerna är överens om 
att fem ledamöter bör utses bland Uppsala kommuns företrädare och en ledamot 
vardera bland Tierp kommuns och Östhammar kommuns företrädare.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Yrkande 

Tobias Lundblad (S) och Christan Hermanson (KD) yrkar att följande personer ska ingå i 
arbetsutskottet: 

1. Tobias Lundblad (S), ordförande 
2. Christian Hermanson (KD), vice ordförande 
3. Lars-Olof Färnström (S), ledamot 
4. Lennart Owenius (M), ledamot 
5. Anders Gustafson (S), ledamot 
6. Håkan Nyström (V), ledamot 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

7. Maria Jansson (M), ledamot 

Cristher Byström (SD) yrkar att även Sverigedemokraterna ska ingå i arbetsutskottet 
och nominerar sig själv till ledamot.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt och vice ordförandes yrkande om ledamöter i arbetsutskottet 
mot Cristher Byström (SD)s yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet från 
ordförande och vice ordförande.  

Ordförande frågar därefter om det är nämndens mening att bifalla det liggande 
förslaget i sin helhet och finner att nämnden beslutar så.  

Reservation 

Cristher Byström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  

Sammanträdestider för räddningsnämnden 
2023 med plan för 2024-2026 
RÄN-2023-00004 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att räddningsnämnden år 2023 sammanträder följande dagar och tider:  
Onsdag 15 februari, klockan 17.00 
Onsdag 22 mars, klockan 17.00 
Onsdag 26 april, klockan 17.00 
Torsdag 8 juni, klockan 17.00 
Torsdag 31 augusti, klockan 17.00 
Onsdag 27 september, klockan 17.00 
Onsdag 25 oktober, klockan 17.00 
Onsdag 13 december, klockan 15.30 

2. att räddningsnämndens arbetsutskott år 2023 sammanträder följande dagar 
och tider: 
Onsdag 8 februari, klockan 17.00 
Onsdag 15 mars, klockan 17.00 
Onsdag 19 april, klockan 17.00 
Onsdag 31 maj, klockan 17.00 
Onsdag 23 augusti, klockan 17.00 
Onsdag 20 september, klockan 17.00 
Onsdag 18 oktober, klockan 17.00 
Onsdag 6 december, klockan 17.00 

3. att lägga sammanträdesplaneringen för år 2024-2026 till handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag på sammanträdestider för räddningsnämnden och 
räddningsnämndens arbetsutskott.  
 
Om inte annat anges i kallelsen äger nämndens sammanträden rum fysiskt på Viktoria, 
Almungevägen 33. Gruppmöten hålls en halvtimme innan sammanträdet börjar i 
samma lokaler. Arbetsutskottets sammanträden sker digitalt.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2023-01-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  

Utdragsbestyrkande 
 

Nämndens och arbetsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.  
 
Vid behov kan extra sammanträden sättas in. 
 
Enligt planeringen för år 2024-2026 sammanträder räddningsnämnden följande 
datum: 

2024: 14 februari, 20 mars, 24 april, 5 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 11 
december. 

2025: 12 februari, 19 mars, 23 april, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober och 10 
december.  

2026: 11 februari, 25 mars, 29 april, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 9 
december.  

Sammanträdesplaneringen för 2024-2026 föreslås läggas till handlingarna och 
fastställs sedan inför varje aktuellt år.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Yrkande 

Christian Hermanson (KD) yrkar att tiden för nämndens sammanträden ändras till 
17.30.  

Tobias Lundblad (S) yrkar att tiden för nämndens sammanträden istället ändras till 
17.00.  

Christan Hermanson (KD) jämkar sig med yrkandet från Tobias Lundblad (S) 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag, med 
ändringen att alla sammanträden utom det den 13 december börjar klockan 17.00, och 
finner att nämnden beslutar så.  
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