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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 
23 februari 2022 

Plats och tid  
Microsoft Teams och Brandförsvaret Viktoria, klockan  17:30-18:20 

Paragrafer  

1-14 

Justeringsdag  

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

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

 

 

 

 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 

  

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

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 
Finn Hedman (MP) 
Maria Jansson (M), närvarar på distans 
Christian Hermanson (KD), närvarar på distans 
Håkan Nyström (V). närvarar på distans 
Anders Beckman (C), närvarar på distans §§1-7 
Margareta Widén Berggren (S), närvarar på distans §§8-14 
Marcus Jansson (M), närvarar på distans §§1-7 
Lennart Owenius (M), närvarar på distans §§8-14 
Lars Lindgren (C), närvarar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Dominic Ankerstål (S), närvarar på distans §§8-14 
Tomas Lindh (S), närvarar på distans 
Jan Lundberg (L), närvarar på distans 
Linus Bäcklund (M), närvarar på distans 
Marcus Jansson (M), närvarar på distans §§8-14 
Håkan Tribell (M), närvarar på distans 
Sven Lokander (M), närvarar på distans 
Margareta Magnusson (S), närvarar på distans §§8-14 
Anders Beckman (C), närvarar på distans §§8-14 
Mikael Holmqvist (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef närvarar på distans 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Christian Hermanson (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll den 25 februari 2022.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 

 

  



Sida 5 (16) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 3 

Informationsärenden 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

• Covid-19 och dess påverkan på verksamheten, samt 
• utökat samarbete i region Mitt. 

  



Sida 6 (16) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 4  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Dragarbrunn 7:6, 
Brasserie Paulette 
RÄN-2022-00020 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Brasserie Paulette AB, organisationsnummer 559193-4046, med 
vite enligt förslag i bilaga i detta ärende. 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08 

Beslut efterkontroll 2021-12-13 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 5  

Årsredovisning 2021 
RÄN-2022-00011 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa nämndens årsredovisning för 2021 enligt bilaga 1, samt 
2. att fastställa sammanställd analys inför årsredovisningen för Uppsala 

kommun enligt bilaga 2, samt 
3. att uppdra förvaltningen att genomföra redaktionella ändringar.  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08 

Bilaga 1: Årsredovisning 2021 

Bilaga 2: Sammanställd analys inför årsredovisningen (Uppsala kommun) 

Yrkanden  

Håkan Nyström (V) yrkar att nämnden uppdrar förvaltningen att genomföra 
redaktionella ändringar. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag tillsammans med Håkan Nyströms (V) 
yrkande, mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 
förslag och uppdrar förvaltningen att genomföra redaktionella ändringar. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 6  

Avrapportering Räddningsnämndens 
Internkontrollplan 2021 
RÄN-2021-00030 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa avrapporteringen av räddningsnämndens internkontrollplan. 

Sammanfattning 

Den 16 december 2020 fastställde räddningsnämnden Internkontrollplan 2021. 
Internkontrollplanen innehåller fem kontrollmoment 
Denna rapport är en sammanställning av de kontrollmoment som rapporterats vid 
nämndens möten under 2021. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 
• Bilaga 1, Avrapportering Internkontrollplan 2021 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 7  

Månadsuppföljning januari - december 
RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – december 2021. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – december 2021 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
• Månadsuppföljning januari – december 2021 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 8  

Upphandling av entreprenörer för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll 
RÄN-2021-00125 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska 
upphandlas, samt 

2. att upphandlingen ska genomföras med respektive kommun som eget 
sotningsdistrikt. 

Sammanfattning 

Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § ansvarar kommunen för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. Kommunen kan välja att genomföra rengöringen 
och brandskyddskontrollerna i egen regi eller att upphandla entreprenör för att utföra 
uppgifterna.  

Traditionen i alla tre kommuner är att upphandla entreprenörer i stället för att bedriva 
verksamheten i egen regi.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-09 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 9  

Delegations- och arbetsordning för 
räddningsnämnden 
RÄN-2022-00007 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa Delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden enligt 
förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Det finns behov att revidera räddningsnämndens delegations- och arbetsordning, dels 
med anledning av ändringar i lagstiftningen och med anledning av att 
organisationsförändringar inom brandförsvaret genomförts. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
• Bilaga 1, Delegations- och arbetsordning för Räddningsnämnden i Tierp, 

Uppsala och Östhammars kommuner 

Beslutsgång  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 10  

Ändring av datum för räddningsnämndens 
sammanträde den 8 juni 2022 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att räddningsnämnden ställer in sammanträdet den 8 juni 2022, samt 
2. att räddningsnämnden sammanträder tisdagen den 7 juni 2022. 

Sammanfattning 

Tierps kommuns kommunfullmäktige sammanträder den 8 juni 2022 när 
räddningsnämnden skall sammanträda. Med anledning av detta ändrar 
räddningsnämnden sitt sammanträdesdatum för juni månad.  

Yrkanden  

Patrik Kjellin (S) yrkar att räddningsnämnden sammanträder tisdagen den 7 juni 2022, i 
stället för den 8 juni 2022. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att nämnden besluta att 
ändra datum för juninämnden till den 7 juni 2022.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 11 

Deltagande på konferenser och möten 
RÄN-2022-00004 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att Anders Gustafsson (S) deltar på utbildning om företagandets villkor, 
Uppsala kommun den 7 april 2022.  

Inkomna inbjudningar 

Inbjudan till utbildning om företagandets villkor, Uppsala kommun 7 april 13.15-
16.30, 2 pers.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 12  

Delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 till 
2022-01-31 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 till 2022-
01-31 till protokollet. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 13 

Anmälningsärenden för perioden 2021-12-01 
till 2022-02-23 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-12-01 till 
2022-02-23 till protokollet. 

Anmälningsärenden till räddningsnämnden den 23 februari 

• Insatsstatistik för december 2021 
• Insatsstatistik för januari 2022 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-02-23 

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

§ 14 

Frågor från nämndens ledamöter 
Finn Hedman (MP) frågar om hur räddningsnämnden och räddningstjänsten påverkas 
av extremväder.  

Elisabeth Samuelsson, brandchef redogör för hur extremväder påverkar 
räddningstjänsten och hur räddningstjänsten arbetar med dessa utmaningar.  

 
 



 

f99604f1-d6e3-4935-8c7d-1622927c0813 

Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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