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Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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 
15 december 2021 

Plats och tid  
Brandförsvaret Mimer och Microsoft Teams, klockan 17:30-19.50 
ajournering klockan 18.30-18.40 

Paragrafer  

86-99 

Justeringsdag  

Stadshuset 28 december 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Jan Ulmander, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Anders Gustafsson, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Jan Ulmander (C), vice ordf. 
Anders Gustafsson (S), närvarar på distans 
Mark Schneider (S) §§86-90, närvarar på distans 
Raymond Hammarberg (L), närvarar på distans 
Maria Jansson (M), närvarar på distans 
Christian Hermanson (KD), närvarar på distans 
Jeanette Escanilla (V), närvarar på distans 
Lennart Owenius (M), närvarar på distans 
Lars Lindgren (C), närvarar på distans 
Lars-Olof Färnström (S), närvarar på distans 
Maria Östberg (S), närvarar på distans 
Anders Beckman (C), närvarar på distans 
Tomas Lindh (S), närvarar på distans 
Jan Lundberg (L) §§86-99, närvarar på distans 
Anna Stenberg Sandström (MP), §§91, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Linus Bäcklund (M), närvarar på distans 
Håkan Tribell (M), närvarar på distans 
Håkan Nyström (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare 
Elisabeth Samuelsson, brandchef 
Mikael Lundkvist, ekonomichef, närvarar på distans 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 86 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Anders Gustafsson (S) att tillsammans med mötesordföranden justera 
dagens protokoll den 28 december 2021. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 87 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 88 

Brandchefen informerar 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elisabeth Samuelsson, brandchef kommer att informera om följande ärenden på 
räddningsnämndens kommande sammanträde den 15 december 2021: 

- Drivmedelskostnader och elkostnader 
- Covid-19 och dess påverkan på verksamheten 
- MSB:s tillsyn 
- Justerad organisationsstruktur 
- Arbete för ökad jämställdhet och ökad mångfald 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 89  

Månadsuppföljning 2021 jan-okt 
RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – oktober 2021. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – oktober 2021. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Månadsuppföljning januari – oktober 2021 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 90  

Månadsuppföljning 2021 jan-nov 
RÄN-2021-00042 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – november 2021. 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – november 2021. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-11 

Månadsuppföljning januari – november 2021 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 91  

Internkontrollplan 2022 
RÄN-2021-00151 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta interkontrollplan för 2022 enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en 
internkontrollplan. Internkontrollplanen är en del av den interna kontrollen som syftar 
till att uppnå: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens skrivelse 2021-11-15 

Internkontrollplan 2022 

Yrkande 

Jeanette Escanilla (V) yrkar att nämnden uppdrar förvaltningen att stryka de sista två 
meningarna under stycket med rubriken ” Efterlevnad av riktlinje och analys av 
funktionalitet”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med Jeanette Escanillas (V) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 
med Jeanette Escanillas (V) ändringsyrkande.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 92  

Lokalförsörjningsplan 2022 
RÄN-2021-00152 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa nämndens lokalförsörjningsplan för 2022.  

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för nämnden att planera det långsiktiga behovet 
av lokaler. Planeringsperioden omfattar åren 2022 - 2031. Planen bör revideras årligen 
för att dokumentet ska kunna vara ett pålitligt underlag i planeringsprocessen. 
Årets lokalförsörjningsplan har även reviderats utifrån att passa Uppsala kommuns 
mall för lokalförsörjningsplaner. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Lokalförsörjningsplan 2022 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 93  

Attestordning ekonomiska händelser 2022 
RÄN-2021-00153 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta attestordningen för ekonomiska händelser år 2022 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). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-11 

Attestordning 2022 ekonomiska händelser  

 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 94  

Rapportering av internkontrollmoment 2021, 
Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig 
kunskap och inblick i brandförsvarets 
verksamhet 
RÄN-2021-00030 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande deltidsbrandmännens 
kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet  

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

Rapportering av kontrollmomentet deltidsbrandmäns kunskap och inblick i 
brandförsvarets hela verksamhet, 2021-11-29 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 95  

Verksamhetsplan och budget 2022 
RÄN-2021-00156 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att anta verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023 - 2024.  

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de 
ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner. 
Bemanningen på deltidsstationerna Tierp och Alunda utökas från 1+2 till 1+4. Totalt 
utökas antalet deltidsbrandmän från 56 till 60 i beredskap dygnet runt. 
 
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 förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. 
Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö och en god 
intern kontroll för att uppnå en så bra räddningstjänst som möjligt. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens skrivelse 2021-11-30 
Verksamhetsplan och budget 2022 

Beslutsgång  

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 96  

Delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 till 
2021-11-30 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 till 2021-
11-30 till protokollet. 

 

 

  



Sida 14 (16) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 97 

Anmälningsärenden för perioden 2021-10-28 
till 2021-12-15 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-10-28 till 
2021-12-15 till protokollet. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 98 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda som deltagit på 100 000 konferensen och MSB seminarium 
rapporterar om respektive konferens.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-15 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 99 

Frågor från nämndens ledamöter 
Lennart Owenius frågar om alkoholtest för Räddningspersoner i beredskap. 
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