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upp(miloi 	RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Stadshuset, 13:30— 17:30 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordf. 
Anders Gustafsson (S) 
Catrin Johansson (S) 
Terence Hongslo (MP) 
James Jonsson (V) 
Daniel Enholm (M) 
Maria Jansson (M) 
Sven Lokander (M) 

Tor Bergman (M) 	tjg § 65-74 
Tord Andersson (S) 
Karin Westlund (S) 
Sanna Sundvall (MP) 
Christian Hermansson (KD) tjg § 75-76 

Övriga 
deltagare: 

Anders Ahlströrn, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Lina Rutberg, nämndsekreterare 

Lina Rutberg, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat 2016-12-19. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Räddningsnämnden 
2016 -12-14 

2016-12-26 21— 
Sista dag för överklagande: 	2017-01-10 
Datum för anslags nedtagande: 2017-01-17 

Förvaringsplats 
for protokollet: 

   

Viktoria 

- 

 

Underskrift: 

 

   

Lina Lina Rutberg, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 65 

Justering 

Beslut 
Räddningsnämn  den beslutar 

att utse Daniel Enholm (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
• • • 

§ 66 

Fastställande av dagordningen 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att lägga till följande frågor under rubriken övriga frågor: 

Framkomlighet för Räddningstjänsten, fråga väckt av Catrin Johansson. 
- 	Anders Fridborg rapporterar om det gångna årets arbete i Samordningsenheten för 

flyktingfrågor. 

att därefter fastställa dagordningen 
• • • 

iisa6des sign 
( 

Utdragsbestyrkande 
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Up Plelue 	RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 67 

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2016 
RÄN-2016-0003 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - oktober 2016. 

Ärendet 
Månadsuppföljning januari — oktober 2016. Nettokostnaden för perioden på 153 393 tkr är 
något lägre än budgeten som för perioden är 154 467 tkr. Avvikelsen mot budget är därmed 
1 073 tkr, cirka 0,7 procent. Det finns en osäkerhet i nettokostnaden avseende 
lokalhyreskostnaderna för Bärby och Rosendals brandstationer. Bedömningen är att 
fastighetsägaren har fakturerat kommunen en för hög hyra (cirka 2 000 tkr för perioden 
januari — oktober), diskussion med fastighetsägaren pågår. 

• • • 

Utdragsbestyrkande Juste andes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 68 

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av interna kontrollplanen 2016 

att ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporten 
och återrapportera resultatet till nämnden under våren 2017 

Sammanfattning 
Räddningsnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2016 enligt Uppsala kommuns 
reglemente för intern kontroll. Nämnderna ska årligen anta en plan för den interna kontrollen i 
vilken följande ska framgå: 
Cl Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp. 
El Omfattningen på uppföljningen. 
El Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
Il Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
Ill När rapporteringen ska ske. 
Cl Genomförd riskbedömning. 

• • • 

Juste andes sign Utdragsbestyrkande 



5(10) 

Uppsala 	
RÄDDNINGSNÄMNDEN 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 69 

Verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018 —  2019 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-2019 enligt bifogat förslag 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet konstaterar att beredskapsfrågorna förtjänar större uppmärksamhet från nämnden. 
Diskussionerna om detta kommer att fortsätta. 

Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de ingående 
kommunerna i den gemensamma nämnden; Tierp, Uppsala och Östhammar. 
Det övergripande målet i verksamhetsplanen är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 
ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den 
enskilde har vilja och föllnåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. 
Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö, en god intern 
kontroll, återtagande av det civila förvarets förmåga och effektivare räddningsinsatser genom 
utvärdering och lärande av genomförda räddningsinsatser. 
Verksamhetsplanen är gjord enligt Uppsala kommuns mall för verksamhetsplaner med 
anpassningar utifrån att den gemensamma nämnden består av tre kommuner. 

f 

Juster indes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 70 

Intern kontrollplan år 2017 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att anta intern kontrollplan för år 2017 enligt bifogat förslag 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en intern 
kontrollplan som ska innehålla följande: 

— vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 
— omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten) 
— vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
— till vem uppföljningen ska rapporteras 
— när rapportering ska ske 
— genomförd riskbedömning 

Syftet med reglementet är att säkerställa att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kan se till 
att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig fmansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• • • 

JtisteIi des sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-1244 

§ 71 

Attestordning ekonomiska händelser år 2017 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att anta attestordning för ekonomiska händelser år 2017 enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 
Varje nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och utser 
attestanter och ersättare till det antal som behövs för att uppnå en god intern kontroll. 
Förslaget är upprättad utifrån Uppsala kommuns Attestreglemente (KSN-2016-1445). 

• • • 

Utdragsbestyrkande JO-ter des sign 
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upeculue 	RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 	VL. 

Remiss: Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 
förslag till yttrande 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att inte lämna yttrande över förslag till Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har inbjudit kommunala nämnder och bolag att lämna synpunkter på förslag till 
Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020. 

• • • 

n es sign Utdragsbestyrkande 
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upechalo, 	RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

Delegationsärenden 

Beslut 

att överlämna följande delegationsärenden till räddningsnämnden: 
• Förebyggande verksamhet oktober 2016 
• Insatsstatistik oktober och november 2016 

• • • 

§ 76-  R 

Anmälningsärenden 

Beslut 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna: 

• Protokoll RÄN AU 2016-11-02 

• Protokoll RÄN 2016-11-09 

• Uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillstånd enligt LBE 2015 

• Länsstyrelsens beslut: Överklagan av Uppsala Brandförsvars beslut om föreläggande om 
brandskyddsåtgärder 

• Utdrag ur protokoll KF 2016-11-07: Val till RÄN, Jan Ulmander. 

• Donation av brandbil till Makedonien 2014 

• Utdrag ur protokoll från Uppsala kommuns valberedning 2016-12-08, avsägelser och val. 
Margareta Inninger (S) och Sara Ivarsson (L) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 
RÄN. Dominic Ankarstål (S) och Marie Karlström (L) föreslås till nya ersättare. 

• • • 

Utdragsbestyrkande J-9sta des sign 
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Uppsala 	
RÄDDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§7g 

Information 

Beslut 

att överlämna följande information till räddningsnämnden 

• Lokaler 

• Handlingsplan psykosocial arbetsmiljö 

• Organisationsöversyn 
• • • 

§ 77 X) 

Övriga frågor 

Catrin Johansson (S) undrar hur framkomligheten för räddningstjänsten har påverkats av att 
Uppsala kommun har byggt bort alla bussfickor. 
Anders Allström svarar att räddningstjänsten ser detta som ett problem och att feedback kring det 
kontinuerligt förs fram till kommunledningen. 

• • • 

§78 17 

Samordningsenheten för flyktingfrågor 
Anders Fridborg, tjänstledig och avgående biträdande Brandchef, berättar om det arbete han och 
hans kollegor inom Samordningsenheten för flyktingfrågor har utfört, under det år enheten har 
funnits. 

• • • 

Utdragsbestyrkande 
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