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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 
2 november 2022 

Plats och tid  
Viktoria Hotell & Konferens, klockan  17:30-19:00  

Paragrafer  

84-105 

Justering 

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

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

Protokollförare 

Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 

  

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Kjellin (S), ordförande 
Mark Schneider (S) 
Raymond Hammarberg (L) 
Christian Hermanson (KD) 
Margareta Widén Berggren (S) 
Lennart Owenius (M) 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Tomas Lindh (S) 
Anna Stenberg Sandström (MP) 
Marcus Jansson (M) 
Sven Lokander (M) 
Håkan Nyström (V) 

Övriga närvarande 

Mikael Lundkvist, ekonomichef 
Bo Eriksson, avdelningschef, §§ 84-91 
Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd, §§ 84-91 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att utse Christian Hermansson (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.  

 

§ 85 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan med följande ändringar: 
• Punkt 8 Rapportering av internkontrollmoment 2022, återrapportering 

av arbetet med de geografiska gränserna samt punkterna 12-15 
Förelägganden med vite enligt lagen om skydd mot olyckor flyttas upp i 
föredragningslistan och behandlas före övriga beslutsärenden.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 

Information från brandchefen 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Mikael Lundkvist, ekonomichef, informerar om följande ärenden: 

• Uppsala brandförsvars taxor för tillsyn i jämförelse med andra 
räddningstjänster 

• Upphandling sotning (rengöring och brandskyddskontroll) 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 87  

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
återrapportering av kontroll av de geografiska 
gränserna 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna återrapporteringen av kontrollmomentet ärendetypsområden. 

Sammanfattning 

Nämnden godkände vid sitt möte 27 april rapporteringen av interkontrollmomentet 
ärendetypsområden. Nämnden beslutade även brandchefen skulle säkerställa att de 
geografiska gränserna är rätt placerade och återrapportera det till nämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Internkontrollmoment 2022, Återrapportering av de geografiska områdena. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 88  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor Brf Nyponet Öregrund, Öregrund 
92:1 
RÄN-2022-00112 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Brf Nyponet Öregrund, Org. nr. 716401-2879 med vite enligt 
förslag i bilaga i detta ärende. 

Sammanfattning 

Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) genomförde 
Brandförsvaret 2019-05-14 tillsyn på Brf Nyponet Öregrund. Beslutet har föregåtts av 
ett föreläggande där bristerna ej åtgärdats innan åtgärdstiden passerat. Därefter har 
beslut om att förlänga tiden för att åtgärda de i föreläggandet beskrivna bristerna 
utfärdats tre gånger efter förfrågan från Brf Nyponet. I det senaste beslutet, daterat 
2022-02-08, framgick att åtgärderna skulle varit åtgärdade senast 2022-08-31. Vid 
efterkontrollen 2022-09-27 hade inga brister ännu åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig 
karaktär att brandförsvarets bedömning föranleder ett beslut om föreläggande med 
vite. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor  
• Beslut efterkontroll 2022-09-27 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 89  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Hållnäs 1:6, 
Hållnäs skola 
RÄN-2022-00122 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Tierps Kommunfastigheter AB, Org. nr. 556901-2171, 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 
Hållnäs skola. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som delvis ej åtgärdats. 
Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning föranleder ett 
beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Beslut efterkontroll 2022-10-06 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 90  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor på fastigheten Nöttö 50:46, 
Björkängsskolan Karlholm 
RÄN-2022-00123 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Tierps Kommunfastigheter AB, Org. Nr. 556901-2171, 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 
Björkängsskolan Karlholm. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som delvis ej 
åtgärdats. Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning 
föranleder ett beslut om föreläggande med vite 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Beslut efterkontroll 2022-10-05 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  

  

 

  



Sida 9 (21) 

 

Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 91  

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd 
mot olyckor Hållnäs 1:6, Förskolan Enbacken 
RÄN-2022-00124 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att förelägga Tierps Kommunfastigheter AB, Org. nr. 556901-2171, 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 
Förskolan Enbacken. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som delvis ej åtgärdats. 
Bristerna är av så allvarlig karaktär att brandförsvarets bedömning föranleder ett 
beslut om föreläggande med vite. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Förslag till beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Beslut efterkontroll 2022-10-06 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 92  

Månadsuppföljning 2022 januari-september 
RÄN-2022-00034 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa månadsuppföljning för januari – september 2022 

Sammanfattning 

Månadsuppföljning för januari – september 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10  
• Månadsuppföljning januari – september 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.   
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 93  

Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 
RÄN-2022-00126 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att översända yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025 till kommunfullmäktige i Uppsala kommun. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt in yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan 
för 2024-2025. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26  
• Nämndens yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 
• Begäran om yttrande på mål och budget 2023 med plan för 2024-2025, med 

Mål och budget 2023 som bilaga. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 94  

Taxor 2023 Rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll, Tierps kommun 
RÄN-2022-00115 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), enligt bilaga 1 för 
Tierps kommun. Taxorna börjar gälla 2023-01-01, samtidigt upphör tidigare 
fastställda taxor enligt ovanstående lagstiftningar att gälla. 

Sammanfattning 

Taxor 2023 för Tierps kommun avseende rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. 
Tierps kommun har delegerat till den gemensamma räddningsnämnden att årligen 
från och med 2021-01-01 justera taxorna med hänsyn till prisutvecklingen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10  
• Bilaga 1: Tierps kommun, taxor och avgifter 2023 rengöring(sotning) och 

brandskyddskontroll 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 95  

Taxor 2023 Rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll, Östhammars kommun 
RÄN-2022-00116 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att fastställa taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), enligt bilaga 1 för 
Östhammars kommun. Taxorna börjar gälla 2023-01-01, samtidigt upphör 
tidigare fastställda taxor enligt ovanstående lagstiftningar att gälla. 

Sammanfattning 

Taxor 2023 för Östhammars kommun avseende rengöring(sotning) och 
brandskyddskontroll. Östhammars kommun har delegerat till den gemensamma 
räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna med hänsyn 
till prisutvecklingen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
• Bilaga 1: Östhammars kommun, taxor och avgifter 2023 rengöring(sotning) och 

brandskyddskontroll 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 96  

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
oegentligheter, mutor och jäv 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av 
oegentligheter, mutor och jäv, samt  

2. att ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit i 
kontrollen 

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll avseende 
oegentligheter, mutor och jäv. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 
• Internkontrollmoment 2022, Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 97  

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
kontroll av system och rutiner avseende 
avbrott och störningar 
RÄN-2022-00041 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av system och 
rutiner avseende avbrott och störningar. 

Sammanfattning 

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av att behovet av 
rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga 
rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 
• Internkontrollmoment 2022, kontroll av system och rutiner avseende avbrott 

och störningar 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 98  

Tilläggsavtal till hyreskontrakt Tierps 
brandstation 
RÄN-2022-00119 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att teckna bifogat tilläggsavtal till hyreskontrakt Tierps brandstation  

Sammanfattning 

Tilläggsavtal till hyreskontrakt för Tierps brandstation. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
• Tilläggsavtal nr 3 Tierp 2022-10-17 
• Bilaga 1 tankstation 
• Bilaga 1 övningsfält 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 99  

Yttrande angående granskning av 
Översiktsplan 2023 för Östhammars kommun 
RÄN-2022-00128 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Östhammars kommun enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 

Östhammars kommun har upprättat ett planförslag till Översiktsplan 2023 med sikte 
på 2040 och ger räddningsnämnden möjlighet att komma med synpunkter. 
 
Brandförsvarets tjänsteorganisation har tidigare yttrat sig i remiss i samråd för 
översiktsplanen (2022-04-11). I stort har brandförsvarets synpunkter beaktats i 
granskningsskedet. Räddningsnämndens delegationsordning ändrades i augusti detta 
år, och efter den revideringen är det nämnden som yttrar sig angående översiktsplaner. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01  
• Bilaga 1, Yttrande Översiktsplan 2023 
• Bilaga 2, Översiktsplan 2023 – granskningshandling 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar så.  
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
Kontroll av att ansvaret för information följer 
verksamhetsansvaret och att 
informationstillgångar är inventerade 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 14 december. 

 

§ 101 

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
Kontroll av inköp gjorda av varor/tjänster där 
ramavtal finns 
Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 14 december. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 102  

Delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 till 
2022-10-24 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 till 2022-
10-24 till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäls vid räddningsnämndens sammanträde den 2 
november 2022: 

• Remissvar 
• Tjänsteanteckning för kommunicering 
• Beslut att låta annan rengöra 
• Beslut att rengöra själv 
• Beslut att avslå att rengöra själv 
• Återkallelse av egensotning 
• Kallelse tillsyn  
• Beslut om tillstånd 
• Beslut om tillstånd med krav på avsyning 
• Beslut efter avsyning, får tas i bruk 
• Godkännande föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Avslag föreståndare/deltagare explosiv vara 
• Sakkunnigutlåtande 
• Föreläggande om komplettering 
• Beslut om föreläggande med vite 
• Beslut efterkontroll 
• Ändring av beslut 
• Beslut om överklagan inkommit i rätt tid 
• Avvisande av överklagande 
• Ordförandebeslut om föreläggande med vite 

Beslutsunderlag 

• Delegationslista september Daedalos 
• Månadsrapport september 2022 – Uppsala brandförsvar 
• Delegationsförteckning räddningsnämnden 2022-11-02 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 

Anmälningsärenden för perioden 2022-09-22 
till 2022-11-02 

Beslut 

Räddningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2022-09-22 till 
2022-11-02 till protokollet. 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden till räddningsnämndens sammanträde den 2 november 2022: 

• Protokoll från facklig samverkan MBL 2022-10-04 
• Insatsstatistik 2022 september 
• Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 

räddningsnämnden den 15 september 2022. 
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Räddningsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-02 

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

Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 

Deltagande konferens och möten 
Inga aktuella konferenser eller möten. 

§ 105 

Frågor från nämndens ledamöter 
Inga frågor tas upp.  
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