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g Uppsala 
kommun 

Sida 2 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

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), närvarar på distans 
Maria Jansson (M), närvarar på distans 
Christian Hermanson (KD), närvarar på distans 
Anders Beckman (C), närvarar på distans 
Lennart Owenius (M), närvarar på distans 
Lars Lindgren (C), närvarar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), närvarar på distans 
Jeanette Escandilla (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Östberg (S), närvarar på distans 
Dominic Ankerstål (S), närvarar på distans 
Tomas Lindh (S), närvarar på distans 
Niklas Hjelm Smith (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 
Margareta Magnusson (S), närvarar på distans 
Mikael Holmqvist (M), närvarar på distans 
Anna Stenberg Sandström (MP), närvarar på distans 
Håkan Nyström (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, närvarar på distans 
Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Jasnnina Adabaniyan, nännndsekreterare 
Johan Svebrant, verksamhetsutvecklare, närvarar på distans §§11-12 och §§18-19 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
, 

    



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§11 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att Christian Hermansson (KD) ska justera protokollet tillsammans med ordförande 
Patrik Kjellin (S) den 26 mars 2021. 

§12 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 

Justera es signatur 

g CIA 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4(17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§13 

Information från brandchefen 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informera om aktuella händelser. 

Informationspunkter 

• Covid-19s påverkan på verksamheten 
• Insatser 4 och 8 mars 2021 
• Utsläpp av tallolja längs kusten 
• Förändringar i Förordningen om skydd mot olyckor angående beredskapen för 

kärnenergihändelser 
• Remiss från Gästrike räddningstjänst 
• Uppsala kommuns jämställdhetspris 
• Regelverk för medicinska kontroller 
• Granskning av årsredovisning från PWC 
• MSB:s eventuella minskning av utbildningsplatser 

Justeran, es signatur 

9, 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§14 

Månadsuppföljning 2021 jan-feb 

RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - februari 2021 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari - februari 2021. 

Mikael Lundkvist, ekonomichef, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Månadsuppföljning januari - februari 2021 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

, 
,r-rcl) Juster s7atur 
\ r ift\

 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§15 

Rapportering av intern kontrollmoment 2021 
RÄN-2021-00030 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande olycksutredningar 
2. att ge brandchefen i uppdrag att säkerställa framtida hantering av 

olycksutredningar, samt 
3. att ge Brandförsvaret i uppdrag att återrapportera kontrollmomentet på 

nämndens sammanträde den 15:e december 2021. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning. 

Kontroll har genomförts gällande av om det finns ansvariga med tillräckligt mandat 
och kompetens att genomföra olycksutredningar, av vilka och hur många 
olycksutredningar som genomförts under 2019 och 2020 samt vilka 
räddningsinsatser det borde ha genomförts en olycksutredning på. 

Resultatet visar att brandförsvaret inte genomfört olycksutredningar i tillräcklig 
omfattning under 2019 och 2020. Ansvariga med tillräcklig kompetens och mandat 
finns. Dock är inte mandatet tydligt i skrift. 

Mikael Lundkvist, ekonomichef, och Elisabeth Samuelsson, brandchef, föredrar 
ärendet. 

Justerandes signatur 

DÅ — 

i , 
( 

. 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021, 2021-02-15 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

R i(A,
 

    



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§16 

Revidering - Attestordning ekonomiska 
händelser 2021 

RÄN-2021-00043 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta revideringen av räddningsnämndens attestordning av ekonomiska 
händelser för år 2021. 

Beslutsgång 

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

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 enligt Uppsala kommuns Attestreglemente (KSN-
2016-1445). 

Mikael Lundkvist, ekonomichef, och Elisabeth Samuelsson, brandchef, föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Attestordning 2021 ekonomiska händelser att gälla from 2021-03-24. 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes S'  natr u 

k,..\ 

/ ( 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
`k¥J kommun 

 Sida 9 (17) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-03-24 

 

§17 

Bidragsansökan 

RÄN-2021-00022 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att ge brandförsvarets idrottsklubb ett bidrag på 15 866 kr för år 2021. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Uppsala brandförsvars idrottsklubb har ansökt om ett bidrag för sin 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Bidragsansökan från brandförsvarets idrottsklubb 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

4,
 Justerand s signa  7--- 

, 

  

Utdragsbestyrkande 



-ligt Uppsala 
W.f kommun 

 

Sida 10 (17) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-03-24 

 

§18 

Yttrande över förslag till föreskrifter om 
ledning av kommunal räddningstjänst 
RÄN-2021-00049 

Beslut 

Rädd ningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avge yttrande över förslag till föreskrifter om ledning av kommunal 
räddningstjänst till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Uppsala kommun har mottagit ovan rubricerad remiss för yttrande senast 20 april 
2021. 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av 
kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan 
rädd ningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra aktörer. 

Förslagen till föreskrifter innehåller bestämmelser om kommunens ledningssystem 
för räddningstjänst. Föreskrifterna innehåller även allmänna råd om statens 
övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst samt hur ledningssystemet 
bör användas i dessa fall. 

Johan Svebrant, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet. 

._ 

  

Utdragsbestyrkande Justerandes si natur
gr  

   

\ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 210308 
• Bilaga 1, Yttrande över förslag till föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 
• Bilaga 2, Remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes sig atur , 
7 

  

Utdragsbestyrkande 

, 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§19 

Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter 
om kommunala handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 
RÄN-2021-00047 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om kommunala 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor till MSB. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Johan Svebrant, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2021. 

Bilaga 1, Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om kommunala 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

Bilaga 2, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till nya föreskrifter om 
kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerand s signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

Q CA/-

    



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (17) 

Rädd ningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§20 

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor ? d -fckot(j heter) FIA itcå2J 0 

\u3
), 

rt_o
, 

RÄN-2021-00050 r 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Fullerö Bostäder 4 AB, Org. 559007-3317, med vite enligt förslag i 
bilaga i detta ärende. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts på 
Meteorvägen 2 - 22. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande där flertalet brister ej 
åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning är att 
räddningsnämnden bör utfärda ett beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Förslag till beslut om föreläggande med vite. 

Beslut efterkontroll 2021-03-04. 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes 
r --

 

(7 

gnatur 

( 

  

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§21 

Delegationsbestut för perioden 2021-02-01 till 
2021-02-28 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 till 2021-
02-28 till protokollet. 

Justerandes-signatur _ Ii  

  

Utdragsbestyrkande 



Eg Uppsala 
kommun 

 Sida 15(17) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-03-24 

 

§22 

Anmälningsärenden för perioden 2021-02-18 
till 2021-03-24 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-02-18 till 
2021-03-24 till protokollet. 

Ärenden anmälda till räddningsnämndens sammanträde den 24 mars 2021 

• Protokoll för samverkan och MBL 
• Insatsstatistik februari 2021 
• Granskningsrapport från pwc: Grundläggande granskning Gemensam 

Räddningsnämnd, mars 2021 (RÄN-2021-00018) 
• Dataskyddsombudets åtgärdsplan till räddningsnämnden (RÄN-2021-

00029) 

J uster es gnaturr 

   

Utdragsbestyrkande 

 

\ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (17) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§23 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att upp till fyra personer från styret och upp till fyra personer från oppositionen 
deltar på Brandkonferensen 19-20 maj och att arvode för medverkan utgår. 

Inkomna inbjudningar 

Brandkonferensen, 19-20 maj 

Justerandes ignatur / r. 1 

  

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun  

Sida 17 (17) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-03-24 

 

§24 

Frågor från nämndens ledamöter 

Christian Hermansson (KD) frågar hur prioriteringen vid utalarming av 
deltidsbrandstationer går till. 

Utdragsbestyrkande 
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