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Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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 
22 september 2021 

Plats och tid  
Brandförsvaret Viktoria, klockan  17:30-19:50,  
ajournering klockan 18:42-18:48 

Paragrafer  

52-68 

Justeringsdag  

Stationsgatan 12 , den måndagen 27 september 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Patrik Kjellin, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Christian Hermansson, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordf. 
Jan Ulmander (C), vice ordf., närvarar på distans 
Anders Gustafsson (S), närvarar på distans 
Mark Schneider (S), närvarar på distans 
Raymond Hammarberg (L), närvarar på distans 
Maria Jansson (M), närvarar på distans 
Christian Hermanson (KD), närvarar på distans 
Jeanette Escanilla (V), närvarar på distans 
Margareta Widén Berggren (S), närvarar på distans 
Lennart Owenius (M), närvarar på distans 
Lars Lindgren (C), närvarar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), närvarar på distans 
Anna Stenberg Sandström (MP), närvarar på distans, tjänstgör i Finn Hedmans (MP) 
ställe 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Östberg (S), närvarar på distans 
Dominic Ankerstål (S), närvarar på distans 
Tomas Lindh (S), närvarar på distans, §§52-55 
Jan Lundberg (L), närvarar på distans 
Linus Bäcklund (M), närvarar på distans 
Marcus Jansson (M), närvarar på distans 
Håkan Tribell (M), närvarar på distans 
Sven Lokander (M), närvarar på distans 
Håkan Nyström (V), närvarar på distans 
Anders Beckman (C), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare, Elisabeth Samuelsson, brandchef, Mikael 
Lundkvist, ekonomichef, Johan Svebrant, avdelningschef, närvarar på distans §§52-56, 
Lena Grapp, stadsjurist, närvarar på distans §§52-54  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 52 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att Christian Hermansson (KD) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Patrik Kjellin (S) den 27 september 2021.      

  



Sida 4 (21) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 53 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 54 

Information om lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 

Lena Grapp, stadsjurist, informerar om Uppsala kommuns förslag till lokala 
ordningsföreskrifter.  

 
  



Sida 6 (21) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 55  

Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 
2022 
RÄN-2021-00091 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att skicka Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022 - beslutsversion 
till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammar för beslut och därefter 
till kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut om antagande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning 

MSB:s förslag till föreskrift om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst träder i kraft under året. För att leva 
upp till kommande krav i föreskriften ska ett nytt handlingsprogram vara beslutat den 
1 januari 2022. Skillnaden mellan det nuvarande handlingsprogrammet och förslaget 
till nytt handlingsprogram är framför allt en ny struktur, förändringar som gjorts på 
grund av regleringarna i den nya föreskriften. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 

Förslag till handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022  

Riskanalys – underlag till handlingsprogram 2020-2023, dnr RÄN 2018-0153 

Bilaga 1, beskrivning av medborgardialog inför Handlingsprogram 2020, daterad 2021-
05-14 

Bilaga 2, sändlista för samråd, daterad 2021-05-14 

Bilaga 3, samrådsredogörelse 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 56  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Films-Österby 
4:72, Parkvägen 7-9 Österbybruk 
RÄN-2021-00117 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Östhammarshem, organisationsnummer 814400-3111, med vite 
enligt beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts på 
Parkvägen 7-9 Österbybruk. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som ej 
åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning 
föranleder ett beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31 

Förslag till beslut om föreläggande med vite. 

Beslut efterkontroll 2021-11-09 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 57  

Rapportering av internkontrollmoment 2021, 
Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig 
kunskap och inblick i brandförsvarets hela 
verksamhet. 
RÄN-2021-00030 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att återremittera ärendet för att komplettera ärendet med en bredare analys 
av hur kontroll av internkontrollmomentet har genomförts.  

Yrkande 

Patrik Kjellin (S) yrkar på återremiss av ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden avsluta i ärendet idag eller om nämnden avser 
återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar om återremiss.  

Sammanfattning 

Rapporteringen av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021, 2021-08-30 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 58  

Månadsuppföljning 2021 jan-maj, jan-juni, jan-
juli och jan-aug 
RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – maj 2021, 

2. att fastställa månadsuppföljning för januari – juni 2021, 

3. att fastställa månadsuppföljning för januari – juli 2021, samt 

4. att fastställa månadsuppföljning för januari – augusti 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – maj, januari – juni, januari – juli 2021 och januari – 
augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Månadsuppföljning januari – maj 2021 

Månadsuppföljning januari – juni 2021 

Månadsuppföljning januari – juli 2021 

Månadsuppföljning januari – augusti 2021. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 59  

Delårsuppföljning per augusti 2021 
RÄN-2021-00116 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa delårsuppföljningen per augusti 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning 

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till 
kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Delårsuppföljning per augusti 2021.  
 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 60  

Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 
med plan för 2023–2024 och förslag till taxor 
för tillsyn, tillstånd, rengöring(sotning) och 
brandskyddskontroll. 
RÄN-2021-00119 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 avseende 
nämndens ansvarsområde, samt 

2. att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt bilaga 1 RÄN-taxor 
och avgifter 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 september, enligt planeringsdirektiv för 
mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för 
kvalitetssäkring och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter.  

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens 
ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och 
budget 2022 med plan för 2023–2024.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 yttrandeversion 

Bilaga 1. RÄN – taxor och avgifter 2022. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 61 

Val av representanter till beredningskonferens 
om handlingsplan för Uppsala kommuns 
luftkvalitet 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att välja Jeanette Escanilla (V), Jan Ulmander(C), Tomas Lindh (S) och Anna 
Stenberg Sandström (MP) till räddningsnämndens representanter vid 
beredningskonferensen om handlingsplan för Uppsala kommuns luftkvalitet.  

Sammanfattning 

Handlingsplanen för luftkvalitet syftar till att fatta beslut om åtgärder som bidrar till att 
kommuninvånarnas exponering för partiklar och kvävedioxid minskar och att 
kommunen uppfyller miljökvalitetsnormerna för luft.  

Den 7 oktober bjuds representanter från nämnder och bolagsstyrelser in till att delta i 
en beredningskonferens om handlingsplanen för Uppsala kommuns luftkvalitet där de 
kan framföra respektive nämnds synpunkter på förslaget till handlingsplan för Uppsala 
kommuns luftkvalitet.   

Beslutsunderlag 

Inbjudan till beredningskonferens för handlingsplan för luftkvalitet 

Förslag till Handlingsplan för luftkvalitet 

 

Arbetsutskottet har lämnat ärendet utan eget yttrande 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 62 

Information från brandchefen 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar om aktuella ärenden. 

Informationspunkter till nämnden: 

- Covid-19 och dess påverkan på verksamheten 
- Genomförda övningar 
- Rapport från sommaren 
- Samarbetet i räddningstjänstregionen 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 63 

Återrapportering från ägarsamrådet 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ordförande Patrik Kjellin (S) och Elisabeth Samuelsson, brandchef, sammanfattar vad 
ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden kom överens om på deras 
sammanträde den 26 augusti 2021. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 64 

Rapportering om förändrade rutiner med 
anledning av internkontrollmoment 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar om åtgärder som vidtagits för att följa 
upp och uppdatera verksamhetens rutiner.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 65  

Delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 till 
2021-08-31 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 till 221-
08-31 till protokollet. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 66 

Anmälningsärenden för perioden 2021-06-02 
till 2021-09-22 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-06-02 till 
2021-09-22 till protokollet. 

 

Inkomna anmälningsärenden till sammanträde den 22 september 2021 

Förslag på sammanträdestider för räddningsnämnden år 2022, RÄN-2021-00111 

Minnesanteckningar från ägarsamrådet för den gemensamma räddningsnämnden den 
26 augusti 2021 

Insatsstatistik  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 67 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att bevilja Lennart Owenius (M), Anders Gustavsson (S), Lars-Olof Färnström 
(S), Raymond Hammarberg (L) och Anna Stenberg Sandström (MP) deltagande 
på Kommunrevisionens nämnddag den 8 oktober, samt 

2. att bevilja Lars-Olof Färnström (S) och Anna Stenberg Sandström (MP) 
ersättning för deltagande på utbildning för Agenda 2030.  

Inkomna inbjudningar 

Kommunrevisionens nämnddag den 8 oktober, digitalt 

SKRs räddningsdag 16 november, digitalt 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-09-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 68 

Frågor från nämndens ledamöter 
 
Lars-Olof Färnström (M) frågar om ersättning för sammanträden. 

Anna Stenberg Sandström (MP) frågar om nästa sammanträde kommer att ske digitalt. 
Intentionen är att deltagande på nästa sammanträde kommer att vara på plats.  
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