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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden. ersättare 

Fredrik Valham, ersättare 

Harald Svensson, ersättare 

 

 

Tjänstemän 

 

Eva-Lena Fjällström, brandchef 

Sofia Westin, controller 

Jonas Andersson Wikström, chef förebyggande 

Anders Jonsson, räddningschef 

Sören Holmgren, säkerhetschef 

Elisabeth Husing, kommunikatör 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Jesper Fjellner, kommunal 

Maria Lögdström, gator och parker 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 32 

 

Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet 

Ärendebeskrivning 

 

 

• Ny brandchef Eva-Lena Fjällström presenterar sig. 

• Kontrollområden för internkontrollplan 

• information om respektive kommuns beslut om inriktningsmål och  
budget 

• Gemensamt ledningssystem 

• CIP- civil insatsperson 

• FIP- första insatsperson 

• IVPR- i väntan på räddningstjänst 

• Krukan 

• Övrig information från verksamheten 
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§ 33 

 

Diarienr: URBR-2019/00003 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 

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.  

 
Beslutsunderlag 
Föredragningslista. Bilaga 
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§ 34 

 

Diarienr: UBRN-2021/00042 

Verksamhetsuppföljning T2 Internkontrollplan 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 

att godkänna rapporten för perioden januari - augusti 2021 
att godkänna rapporten om internkontroll 
att nämnden bedömer att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig 
 
 

Ärendebeskrivning  
Brandförsvaret har sammanställt uppföljning av internkontrollplan samt 

verksamhetsuppföljning av nämndens styrkort och ekonomirapport för 

tertial 2. Särskild rapport är upprättad enligt Umeå kommuns riktlinjer som 

tillställs Kommunstyrelsen i Umeå. 

 
 

Beslutsunderlag  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnds rapport till kommunstyrelsen 

för perioden jan-aug 2021. 

Internkontrollplan, uppföljning T2 2021 

 

 

Beredningsansvariga  
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 

Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 

Sören Holmgren, Chef Säkerhet 
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§ 35 

 

Diarienr: UBRN-2021/00040 

Revidering av taxor för rengöring och 

brandskyddskontroll, Robertsfors kommun 

Beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna reviderade taxor för rengöring och brandskyddskontroll, de 
reviderade taxorna gäller från och med 2021-10-01. 
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt avtalet om utförande av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
mellan kommunen och entreprenören ska justering av taxorna årligen utföras 
enligt Sotningsindex som fastställs av de centrala parterna Sveriges kommuner 
och regioner och Sveriges skorstensfejares riksförbund. 
 
Sotningsindex för taxejustring 2021-10-01 är 2,6%. Taxorna för rengöring och 
brandskyddskontroll har räknats upp med index 2,6%, taxorna föreslås att 
gälla från och med 2021-10-01. 
 
Det ursprungliga beslutet om aktuell taxa för rengöring och 
brandskyddskontroll fastställdes 2019-09-01 genom Robertsfors kommuns 
beslut om upphandling av entreprenör. 
 

Beslutsunderlag  
Taxa för rengöring (sotning) 2021-10-01 
Taxa för brandskyddskontroll 2021-10-01 

 

 

Beredningsansvarig  
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 36 

 

Diarienr: UBRN-2021/00041 

Förslag till reviderade riktlinjer för tillståndstider, 

lag om brandfarliga och explosiva varor 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
  

att  godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för tillståndstider vid 

handläggning av ansökningar om tillstånd enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Riktlinjerna ersätter Umeåregionens brand och 

räddningsnämnds Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider enligt 

lag om brandfarliga och explosiva varor, § 63 2020-11-12. 

 
 

Ärendebeskrivning  
Den 1 augusti 2021 trädde ett antal förändringar i kraft i lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor. 

 

En av förändringarna är att tillstånd till explosiva varor enligt 18§ i lag om 

brandfarliga och explosiva varor får gälla i som längst 3 år. Detta får 

konsekvensen att verksamhetens riktlinjer för beslut om tillståndstider 

enligt lag om brandfarliga och explosiva varor måste justeras så att de 

följer den nya lagstiftningen. 

 

 

Beslutsunderlag  
Riktlinjer för beslut om tillståndstider, LBE 

 

 

Beredningsansvariga  
Tor Håkansson, brandingenjör 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 37 

 

Diarienr: UBRN-2021/00039 

Kommunens plan för räddningsinsats Oljehamnen 

Holmsund, beslut om utställelse 

Beslut 

 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att ställa ut plan för räddningsinsats Oljehamnen Holmsund för granskning i 
tre veckor. 
 

Ärendebeskrivning  
För att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid krävs 
en väl genomförd planering och organisering av räddningstjänstverksamheten. 
Detta innebär i de flesta fall generella planer för de vanligast förekommande 
olyckshändelserna men det finns också fall där särskilda planer krävs för vissa 
objekt eller händelser. Ett sådant objekt som kräver särskild planering är 
hamnen i Holmsund där en mängd olika verksamheter bedrivs. 
 

Dokumentet ”Kommunens plan för räddningsinsats Oljehamnen Holmsund, 

del 1 – bakgrund och beskrivning” beskriver bland annat risker och 

målsättningar vid en räddningsinsats, resurser och förmågor, information 

till allmänheten och plan för utbildning och övning av personalen som kan 

komma att genomföra en räddningsinsats. 

 

I samband med att planen upprättas eller förnyas (minst vart tredje år) ska 

allmänheten ges möjligheter att lämna synpunkter på kommunens plan. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunens plan för räddningsinsats Oljehamnen Holmsund, del 1 – 

bakgrund och beskrivning. 

Beredningsansvarig  
Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 
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§ 38 

 

Diarienr: UBRN-2021/00038 

Ansökan om utvecklingsanslag digitalisering 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 
att godkänna ansökan om utvecklingsanslag och skicka den till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 

Ärendebeskrivning  
Skadegörelse i kommunen kostar både förvaltningarna och kommunens 
försäkringsbolag stora summor årligen. För att kunna vidta skadeförebyggande 
åtgärder måste kommunens förvaltningar och verksamheter, samt övriga 
samhällsaktörer, känna till den sammanhållande bilden över vilken typ av 
skadegörelse som förekommer i kommunen, kostnader för densamma och 
vart den geografiskt är koncentrerad.  
 
Med en heltäckande bild över den skadegörelse som förekommer i 
kommunen, var den förkommer samt vilka kostnader som skadegörelsen 
åsamkar kommunen, så kan polis och bevakningsföretag samt 
verksamheternas egen personal, sätta in rätt insatser (ex. kamerabevaka) och 
vara närvarande på rätt plats för att minska skadegörelsen. 
 
Ansökan om utvecklingsanslag avser utvecklande av ett IT-stöd som ska kunna 
presentera sammanställda data från flera felanmälningssystem samt prissätta 
skadorna och geografiskt presentera de område där skadefrekvensen för 
tillfället är störst. 
 

Beslutsunderlag  
• Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och 

digitaliseringsreserv 

• Tillämpningsanvisning utvecklingsanslag digitalisering 

• Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 
digitaliseringsreserv 2022 

• Kostnads- och nyttoanalys 2022 

 
Beredningsansvariga  
Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 
Sören Holmgren, Chef säkerhet 
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§ 39 

 

Diarienr: URBR-2019/00065 

Sammanträdesplan 2022 
Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att fastställa sammanträdesdagar för 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdagar 2022 

 

26 januari  kl 9:00 -12:00 

16 mars      kl 9:00 -12:00 

18 maj      kl 9:00 -12:00 

28 september kl 9:00 -12:00 heldag strategidag 

23 november kl 9:00 -12:00 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 
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§ 40 

 

Diarienr: URBR-2019/00010 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 

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  
Bilaga 2021-04-01 – 2021-08-31.  
 
Anmälningsärenden 
1 Missiv remiss föreskrifter deltagare explosiva varor 
2 Konsekvensutredning förskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor 
3 Remissutgåva förskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor 
4 Remissvar ärendenummer 2021_02494 
5 Protokollsutdrag 358 
6 Beslut i ärende 452-445-2021 
7.1 Protokollsutdrag 378 
7.2 Bilaga Anvisning för nämndernas rapportering till KS jan - aug 2021 
8 K-2021-206 Beslut KF § 79_2021 
9 Protokollsutdrag 408 
10 Protokollsutdrag 414 
 
 

Beredningsansvariga  
Jonas Andersson Wikström 
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§ 41 

 

Diarienr: URBR-2019/00009 

Kurser och konferenser 

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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§ 42 

 

Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

 

 

Ärendebeskrivning 

Olov Nilsson frågar om vi har resurser för att hantera händelser vid brand 

av batterifordon. 

 

Anders Jonsson svarar att vi kan genomföra en rökdykarinsats och att 

rutiner finns för detta. 

 

Lars Tängden fråga om arbetsmiljön om brandstationen för ombyggnad av 

Robertsfors. 

 

Anders Jonsson svarar. Dialog har först med fastighetsägaren, den ska 

återupptas med fastighetsägaren. 

 

   
 

 

 


