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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-10 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Jan Ulmander (C), vice ordförande 
Catrin Johansson (S) 
Anders Gustafsson (S) 
Raymond Hammarberg (L), deltar på distans 
Sanna Sundvall (MP) 
Maria Jansson (M) 
Christian Hermanson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Anders Beckman (C), deltar på distans 
Lennart Owenius (M) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Niklas Hjelm Smith (L) 
Finn Hedman (MP) 
Linus Bäcklund (M), deltar på distans 
Marcus Jansson (M) 
Margareta Magnusson (S) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande R 
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Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-10 

 

§28 

Fastställande av föredragningslista 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

[...] 

§29 

Information från brandchefen 
Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar om aktuella ärenden. 

Informationspunkter 

• Hjälteinsats utförd av ungdomar i Storvreta. 
• Covid-19 
• Radhustillsyner 
• Uppföljning av tidigare beslut. 
• Lagrådsremiss angående ändringar i lagen om skydd mot olyckor. 

[...1 

§30 

Information om budgetprocessen 
Brandchef Elisabeth Samuelsson och ordförande Patrik Kjellin (S) informerar om 
aktuella budgetärenden med fokus på uppföljning från ägarsamrådet den 4 maj 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§31 

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 jan-april 

RÄN-2020-00035 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Ekonomisk månadsuppföljning för januari-april 2020. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens skrivelse 2020-05-18 

• Månadsuppföljning januari - april 2020 

• Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 

k,".. 

Utdragsbestyrkande 
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§32 

Ersättare under ledighet 

RÄN-2020-00081 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Mikael Lundkvist som tf förvaltningsdirektör vecka 26-29, samt 

2. att utse Torbjörn Mattsson som tf räddningschef vecka 26-29. 

Sammanfattning 

Brandchef Elisabeth Samuelsson planerar att ha semester under vecka 26-29, och 
vikarierande förvaltningsdirektör och räddningschef behöver därför utses. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 
• Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 

c_-„ 

Utdragsbestyrkande 
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§33 

Intern kontrollplan 2020 rapportering 
personalplanering 

RÄN-2019-0158 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporteringen av kontrollmomentet personalplanering. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Sammanfattning 

Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2020 vid sitt möte den 18 december 
2019.1 den interna kontrollplanen finns fem kontrollmoment. Personalplaneringen är 
det första kontrollmomentet som rapporteras. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
• Rapportering internkontrollplan 2020 personalplanering. 
• Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 

h '-' 

Utdragsbestyrkande 
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§34 

Utökning av RIB-organisationen 

RÄN-2020-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att återremittera ärendet Förslag till utökning av RiB- organisationen, d.nr. 
RÄN-2020-00034. 

Yrkande 

Patrik Kjellin (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden önskar besluta om ärendet idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordförande finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 

Vid ägarsamrådet den 3 maj 2019 beslutades om en höjning av antalet 
deltidsbrandmän i beredskap från 56 till 62 och räddningsnämnden fick ett utökat 
kommunbidrag för detta. 

Andra eventuella kostnadsökningar har kommit att påverka förutsättningarna för att 
kunna genomföra utökningen i den omfattning som beslutades i maj 2019. I väntan på 
att storleken av dessa kostnader klargörs föreslår förvaltningen att räddningsnämnden 
ska besluta om att utökning av RiB-organisationen ska påbörjas vid två stationer. Det 
innebär att deltidsorganisationen utökas med fyra brandmän i beredskap. Oavsett 
utfallet av storleken på de andra kostnadsökningarna bedöms denna utökning 
rymmas inom budget. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 
• Underlag för utökning av RiB-organisationen daterad 2020-03-05 
• Protokollsutdrag från räddningsnämndens sammanträde 2020-03-25 
• Räddningsnämndens arbetsutskott har inte berett ärendet. 

Justerandes signatur 

ILI n ,9,2---___ 
Utdragsbestyrkande 
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Räddningsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-10 

§35 

Delegationsbeslut för perioden 2020-04-01 till 
2020-05-31. 

Beslut 

Rädd ningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-04-01 till 2020-
05-31 till protokollet. 

Beslutsunderlag 

• Delegationslistor från Daedalos 
• Delegationslistor sotning april 2020 
• Delegationslistor sotning maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-06-10 

§36 

Anmälningsärenden för perioden 2020-04-30 
till 2020-06-10 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-04-30 till 
2020-06-10 till protokollet. 

Anmälda ärenden 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 166, 

revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2019 och 

fråga om ansvarsfrihet. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 165, årsbokslut och 

årsredovisning 2019. 

• Minnesanteckning från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 

måndagen den 4 maj 2020. 

• Insatsstatistik 

• Protokoll för samverkan 2020-06-04 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§37 

Frågor från nämndens ledamöter 
Finn Hedman (MP) föreslår att nämnden ska bjuda in representanter för att diskutera 
tillgänglighetsfrågor i räddningsnämnden. Detta kommer att ske i samråd med 
förvaltningen. 

Lennart Owenius (M) ställer fråga om nämndsammanträden på distans. 

[...1 

§38 

Deltagande konferens och möten 
• Brandkonferensen som i november 2020 är inställd. 
• Kommunrevisionen träffar räddningsnämndens presidium samt 

representanter från förvaltningen den 28 augusti 2020. 

Justerandes signatur /7"-  i Utdragsbestyrkande 
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