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Uppsala 
kommun 

Sida 1 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

Räddningsnämndens protokoll onsdagen 
den 2 juni 2021 

Plats och tid 

Brandförsvaret Viktoria, klockan 17:30-19:40 

Paragrafer 

38-51 

Justeringsdag 

Torsdagen den 3 juni 2021 

Underskrifter 

Patrik Kjellin, ordförande §§ 38-41,43-51 

Jeann Escanilla, justerare 

Peter Jernberig ekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: raddningsnamndenPuppsala.se 
www.uppsala.se  



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande, §§ 38-41,43-51 
Jan Ulmander (C), ordförande, § 42 
Mark Schneider (S), närvarar på distans 
Anders Gustafsson (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 
Jeannette Escanilla (V), närvarar på distans 
Lennart Owenius (M), närvarar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), närvarar på distans 
Anders Beckman (C), närvarar på distans 
Sven Lokander (M), närvarar på distans 
Tomas Lindh (S), § 42, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tomas Lindh (S), §§ 38-41, 43-51, närvarar på distans 
Jan Lundberg (L), närvarar på distans 
Anna Stenberg Sandström (MP), närvarar på distans 
Linus Bäcklund (M), närvarar på distans 
Marcus Jansson (M), närvarar på distans 
Håkan Tribell (M), närvarar på distans 
Håkan Nyström (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef, närvarar på distans 
Anna-Ida Malm, avdelningschef, närvarar på distans 
Johan Svebrant, verksamhetsutvecklare, närvarar på distans 
Peter Jernberg, nämndsekreterare 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§38 

Val av justerare samt justeringsdag 
Räddningsnämnden utser Jeannette Escanilla (V) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden 3 juni 2021. 

§39 

Fastställande av föredragningslista 
Räddningsnämnden fastställer utsänd föredragningslista med förändringen att 
ärende 4, Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022, flyttas till efter 
ärende 7. 

0  Jus r de signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

v 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§40 

Yttrande över förslag till föreskrifter om 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

RÄN-2021-00081 

Beslut 

Rädd ningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur 
kommunen ska planera och utföra sin om tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Sammanfattning 

Räddningsnämnden har mottagit ovan rubricerad remiss för yttrande senast den 
1 juli 2021. Den 1 januari 2021 ändrades lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). Förändringarna innebär 
bland annat att MSB får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO. Syftet med föreskrifterna är att tillsynen ska 
utföras på liknande sätt i hela landet och att de ska bidra till en effektiv och rättssäker 
tillsyn. 

Anna-Ida Malm, avdelningschef, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14 
• Bilaga 1, Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur 

kommunen ska planera och utföra sin om tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

• Bilaga 2, Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen 
ska planera och utföra sin om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, läs här 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Just an r a s sig atur t -----d-e- 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 5 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§41 

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Dragarbrunn 21:8, 
HJ 21:8 Fastighets AB 

RÄN-2021-00093 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga HJ 21:8 Fastighets AB, 556676-2562 med vite enligt förslag till 
beslut om föreläggande med vite. 

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts 
på Flerbostadshus Dragarbrunn 21:8. 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. 

Anna-Ida Malm, avdelningschef, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite. 
• Beslut efterkontroll 2021-03-01 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerande sig atur 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 6 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§42 

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Årsta 74:3, 
Kristallen 

RÄN-2021-00095 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Castellum Kristallen Uppsala AB, Org. nr. 559034-8370 med vite 
enligt förslag till beslut om föreläggande med vite. 

Jäv 

Patrik Kjellin (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under överläggning och beslut. 

Sammanfattning 

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

Anna-Ida Malm, avdelningschef, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite 
• Beslut efterkontroll 2021-05-10 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 7 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§43 

Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 
2022 - samrådsversion 

RÄN-2021-00091 

Beslut 

Rädd ningsnämnden beslutar 

1.att sända ut Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022 samrådsversion 
på samråd enligt sändlista, 

2. att 22 augusti 2021 är sista dag att svara på remissen, samt 

3.att godkänna förvaltningens redaktionella förändringar utifrån nya beslut av 
MSB. 

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 ett nytt handlingsprogram vara beslutat 
den 1 januari 2022. 

Jan Svebrant, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-14 
• Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022- samrådsversion, daterad 

2021-05-14 
• 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 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Jus nde signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 8 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§44 

Information från brandchefen 

Beslut 

Räddningsnämndens beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, informerar nämnden om aktuella händelser. 

Informationspunkter 

• Corona 
• Avdelningschef slutar 
• Almunge brandstation 
• Civila insatspersoner, "CIP" 
• ELS, enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst 
• Bränder i Eskilstuna 
• Föreningen Nätverket jämställda räddningstjänster, NJR 
• Olycksundersökningar 

u era des ignatur 

   

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 9 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§45 

Månadsuppföljning 2021 jan-april 

RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari - april 2021. 

Ärendet 

Månadsuppföljning för januari - april 2021. 

Mikael Lundkvist, ekonomichef, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
• Månadsuppföljning januari - april 2021 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Just g dAsignatur 

   

Utdragsbestyrkande 
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¥.J Uppsala 
kommun 

 
Sida 10 (15) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-06-02 

 

§46 

Rapportering av internkontrollmoment 2021, 
gällande rutiner 

RÄN-2021-00030 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1.att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande rutiner, 

2. att ge brandchefen i uppdrag att säkerställa framtida hantering av rutiner inom 
brandförsvarets verksamhet, samt 

3.att uppdra åt förvaltningen att på räddningsnämndens sammanträde 
22 september 2021 återrapportera hur hantering av rutiner inom brandförsvarets 
verksamhet har skett. 

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många 
rutiner. 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
• Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021,2021-05-16 

Rädd ningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Justera s si natur 

   

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

 Sida 11 (15) 

Räddningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2021-06-02 

 

§47 

Ersättare under sommarledighet 2021 

RÄN-2021-00090 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Mikael Lundkvist som tf. förvaltningsdirektör vecka 26-28 och 32, 

2. att utse Bo Eriksson som tf. räddningschef vecka 26, samt 

3. att utse Torbjörn Mattsson som tf. räddningschef vecka 27-28 och 32. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef, planerar att ha sommarsemester under vecka 26-28 
och vecka 32 och nämnden utser tillförordnad förvaltningsdirektör dessa veckor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-0544 

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget. 

Ju e n e signatur 

   

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 12 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§48 

Delegationsbestut för perioden 2021-04-29 till 
2021-06-02 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-04-29 till 
2021-06-02 till protokollet. 

Delegationsbeslut redovisade vidräddningsnämndens sammanträde 2 juni 2021 

• Delegationslista april 2021 Daeda los 
• Sammanställning delegationslista Uppsala Räddningstjänst 

Juster dess  ignatur 

 

e 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§49 

Anmälningsärenden för perioden 2021-04-29 
till 2021-06-02 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-04-29 till 
2021-06-02 till protokollet. 

Ärenden anmälda till räddningsnämndens sammanträde 2 juni 2021 

• Insatsstatistik april 2021 
• Protokoll för samverkan och MBL, 27 maj 2021 

gn
d signatur Just 

  

Utdragsbestyrkande  



Kg) Uppsala 
kommun 

Sida 14 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§50 

Deltagande konferens och möten samt 
återrapportering från brandkonferensen 2021 
Patrik Kjellin (S) och Anders Gustafsson (S) rapporterar om brandkonferensen 2021. 

Justerf d ignatur i.) 

) 
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Utdragsbestyrkande 

    



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (15) 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-06-02 

§51 

Frågor från nämndens ledamöter 
Mark Schneider (S) frågar om resultatet av medarbetarundersökningen. Elisabeth 
Samuelsson, brandchef, redogör för förvaltningens analys av resultatet. 

Jeannette Escanilla (V) frågar om arbetsutskottets sammansättning. 
Ordförande Patrik Kjellin (S) redogör för arbetsutskottets sammansättning och att det 
inte finns planer att förändra utskottet. 

Jus arid s signatur M 

  

Utdragsbestyrkande 

   

) 6 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

