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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Umeåregionens brand och räddningsnämnd 

Sammanträdesdatum: 2020-11-12 

 

Anslaget har satts upp: <anslagsdatum> 
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 Susanne Ångdal
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden (C) ersättare 

Fredrik Valham (S) ersättare  

Harald Svensson (M) ersättare 

 

Tjänstemän 

Lars Tapani, brandchef 

Jonas Andersson Wikström, chef förebyggande 

Sofia Westin, controller 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Petter Fritz, revisor från kl 11:30  

Eva Arvidsson, revisor från kl 11:30 

Anders Tore Rålin, revisor från kl 09:00-10:30 åter 11:30 

Magdalena Otterhall, revisor från kl 11:30  
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Ärenden för behandling 
 

§ 53 

Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Förslag till beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet 

Ärendebeskrivning 

 
Lars Tapani informerar om  
Corona 
Verksamheten 
Nya brandstationen 
Digitalisering i verksamheten 
Rekrytering av personal 
IVPA planering 
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§ 54 
Diarienr: URBR-2019/00003 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 

Förslag till beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning.  
 
att till protokollet notera att ingen person är jävig.  
 

 
Ärendebeskrivning  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnds föredragningslista finns som 
bilaga och eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i 
handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av 
ärendet.  
 
§ 53 flyttas till sist i dagordningen. 

 
Beslutsunderlag 
Föredragningslista. Bilaga 
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§ 55 
Diarienr: URBR-2019/00006 

Ekonomiskrapport 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten 
 
 

Ärendebeskrivning  
 
Brandförsvaret har upprättat ekonomirapport för brand- och räddningsnämndens 
verksamhetsområde.  
 

Beslutsunderlag  
Ekonomirapport  

 

 

 

Beredningsansvariga  
Lars Tapani 
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§ 56 
Diarienr: UBRN-2020/00041 

Budget 2021 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att fastställa budgetfördelning av Umeå kommuns anslag för 

verksamhetsåret 2021 

 

att återremittera frågan om Robertsfors och Vindelns bidrag för 

verksamhetsåret 2021 till ekonomicheferna för samråd inför beslut 

27/1 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun ska fastställa budget för den gemensamma nämnden efter 

samråd med Robertsfors och Vindelns kommuner. Umeå kommuns anslag 

fördelas på kommuninternt säkerhetsarbete och försäkringar inom Umeå 

kommun samt till gemensamt brandförsvar. Robertsfors och Vindelns 

bidrag fördelas enbart till gemensamt brandförsvar. Umeå och Vindelns 

anslag/bidrag har räknats upp med 3,6%. Robertsfors bidrag har räknats 

upp med 3,6% samt med ytterligare 300 tkr. 

 

Yrkande 

Olov Nilsson (S) yrkar på återremittering av beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

Sofia Westin 
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§ 57 
Diarienr: UBRN-2020/00043 

Internkontrollplan 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att  fastställa kontrollområden samt internkontrollplan för brand- och   

räddningsnämnden 2021 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern styrning och 

kontroll i Umeå kommun. Syftet är att politiker och anställda med hjälp av 

ledningsverktyget Intern styrning och kontroll med rimlig säkerhet ska uppnå 

av kommunfullmäktige fastställda mål samt de s.k. verksamhetskraven. 

Verksamhetskraven innebär att verksamheterna ska: 

 hushålla väl med kommunens medel  

 bedrivas effektivt  

 bedrivas enligt gällande rätt  

 redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.  
 

Varje nämnd/verksamhet ska utifrån egna förhållanden upprätta en 

organisation för det operativa arbetet med den interna kontrollen. 

Revidering av kontrollområden har skett genom att området GDPR har utgått, 

en ny rubrik har införts Förtroendeskadande jäv och andra oegentligheter som 

tidigare benämndes Bisyssla och under kontrollområde Arbetsmiljö har en ny 

risk införts med avseende på Coronasituationen. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för brand- och räddningsnämnden 2021 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 
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§ 58 

Diarienr: UBRN-2020/00042 

Uppdragsplan 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att fastställa uppdragsplan och styrkort 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdragsplan för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd är 

upprättad med utgångspunkt ifrån de övergripande mål som antagits i 

respektive kommunfullmäktige, och som är av relevans för UBRNs 

verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan 2021  

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 59 
Diarienr: UBRN-2020/00040 

Tillsynsplan 2021 Umeåregionens brandförsvar 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att fastställa tillsynsplanen för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

En viktig del i kommunernas förebyggande verksamhet är att genomföra 

tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor, LSO. Syftet med lagstiftningen är att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de 

lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

Kommunerna har även uppdraget att utföra tillsyn enligt lagen (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Syfte med lagstiftningen är att 

hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller 

egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av 

brandfarliga eller explosiva varor. 

 

Tillsynsplanen för år 2021 ska ligga till grund för Umeåregionens 

brandförsvars tillsynsarbete under året. 

 

Uppföljning tillsynsplan 2020 och prioriteringar inför 2021 

På grund av den pågående Corona pandemin har stora delar av 

tillsynsverksamheten legat nere under 2020. Tillsynsarbetet har bedrivits 

enligt följande: 

 All planerad tillsyn på Socialtjänstens boenden har ställts in. Efter 
dialog med Socialtjänsten i Umeå kommun om deras 
brandskyddsarbete har brandförsvaret tillsammans med 
Socialtjänsten planerat in/genomfört flera utbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete med Socialtjänstens personal. 
Dialog med Socialtjänsterna inom Robertsfors och Vindelns 
kommuner angående deras SBA arbete ska göras.  
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 Radhusprojektet har avslutats och alla fastighetsägare informerats 
om utfallet av vår inventering. 

 Planerad evenemangstillsyn har ställts in. 
 Planerad butikstillsyn har ställts in. 
 Tillsyn av flerbostadshus har påbörjats under hösten. 
 Händelsebaserad tillsyn har genomförts. 

 

Inför 2021 görs följande prioriteringar: 

 Tematillsyn av flerbostadshus avses fortsätta första halvan av året.  
 Ingen tillsyn på Socialtjänstens boenden planeras under 2021, 

däremot fortsatt medverkan från brandförsvaret för att stötta 
Socialtjänsten i deras SBA arbete. 

 Tematillsyn skolor avses genomföras under året. 
 Tillsyn LBE med inriktning mot bensin- och automatstationer avses 

genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan 2021 Umeåregionens brandförsvar 

Beredningsansvarig 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 

 

   

 

 

Jonas Andersson Wikström 
Chef Olycksförebyggande 
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§ 60 
Diarienr: UBRN-2020/00037 

Robertsfors Taxor inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att from 2021-01-01 höja Robertsfors Taxa för tillståndshandläggning enligt 

Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för tillsyn enligt 

Lag(2003:778) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor och Prislista automatlarm inom Umeåregionens 

verksamhetsområde med förändringen av AKI som SCB redovisar för 

perioden sept 2019-sept 2020. 

 

att    Robertsfors taxa för aktuell tillståndshandläggning harmoniseras med 

taxan för Umeå och Vindelns kommuner inför nästkommande revidering. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Robertsfors har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd beslutar om justeringar av taxan och prislistan med 

genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 

perioden sept 2019-sept 2020. SCB redovisar AKI för sept 2020-11-30. 

 

Bilaga  
-Taxa för tillståndshandläggning enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor samt för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot olyckor 

och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

- Prislista Automatlarm 2021, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Umeå-Robertsfors-Vindeln 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen Robertsfors 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 
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§ 61 

Diarienr: UBRN-2020/00038 

Vindeln Taxor inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Förslag till beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 
att from 2021-01-01 höja Vindelns Taxa för tillståndshandläggning enligt 

Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för tillsyn enligt 

Lag(2003:778) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor och Prislista automatlarm inom Umeåregionens 

verksamhetsområde med förändringen av AKI som SCB redovisar för 

perioden sept 2019-sept 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i vindeln har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd beslutar om justeringar av taxan och prislistan med 

genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 

perioden sept 2019-sept 2020. SCB redovisar AKI för sept 2020-11-30. 

 

Bilaga  
-Taxa för tillståndshandläggning enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor samt för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot olyckor 

och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

- Prislista Automatlarm 2021, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Umeå-Robertsfors-Vindeln 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen Vindeln 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 
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§ 62 

Diarienr: UBRN-2020/00039 

Umeå Taxor inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 
att from 2021-01-01 höja Umeås Taxa för tillståndshandläggning enligt 

Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för tillsyn enligt 

Lag(2003:778) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor och Prislista automatlarm inom Umeåregionens 

verksamhetsområde med förändringen av AKI som SCB redovisar för 

perioden sept 2019-sept 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Umeå har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd beslutar om justeringar av taxan och prislistan med 

genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 

perioden sept 2019-sept 2020. SCB redovisar AKI för sept 2020-11-30. 

 

Bilaga  

-Taxa för tillståndshandläggning enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor samt för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot olyckor 

och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

-Prislista för automatlarm  

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 
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§ 63 
Diarienr: UBRN-2020/00036 

Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider 

enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd beslutar 

 

att anta bedömningsgrunderna för beslut om tillståndstider enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska tillstånd för 

brandfarlig och explosiv vara tidsbegränsade. I lagen samt i tillhörande 

föreskrifter och allmänna råd saknas dock hänvisning till hur lång tid ett 

tillstånd ska gälla. Detta är upp till tillståndshandläggaren att bedöma från 

fall till fall. 

 

Som stöd i handläggningen av ärenden gällande brandfarliga och explosiva 

varor har dokumentet ”Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider, 

LBE” tagits fram. Bedömningsgrunderna är utformade utifrån 

rekommendationer och resonemang som Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, anfört när det gäller tillståndstider.  

Beslutsunderlag 

Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider, LBE. 

Beredningsansvariga 

Tor Håkansson, Brandingenjör 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 64 

Diarienr: URBR-2019/00009 

Kurser och konferenser 

Förslag till beslut 
Umeåregionens brand- och räddningstjänst beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser.  
 
 

Ärendebeskrivning  
 
Kurser och konferenser inom nämndens verksamhetsområden  
presenteras.  
 
 

Beslutsunderlag 
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§ 65 
Diarienr: URBR-2019/00010 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden.  
 

Ärendebeskrivning  
 
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av Umeåregionens brand- och  
räddningsnämnds delegationsordning samt anmälningsärenden.  
 

Beslutsunderlag  
 
Delegationsbeslut 2020-08-01 – 2020-09-30. Bilaga.  
 
Anmälningsärende 
K-2020-156 Beslut KA §167 2020. Bilaga 
K-2020-226 Beslut KF §109 2020. Bilaga 
 

Beredningsansvariga  

Lars Tapani 
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§ 66 
Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

 

Lars Tängden informerade om att det är klart med fastighetsägaren att 

bygga ett omklädningsrum till i Robertsfors. 

 

Revisorerna går igenom fråge och bedömningsformulär som presidiet har 

svarat på. 

 

Revisorerna frågar därutöver om och hur brobyggen, vägbyggen, stormen 

påverkar verksamheten. 

 

Revisorerna vill veta hur Coronapandemin påverkar verksamheten. 
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