
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-28 

 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 

Tid: Onsdagen den 28 september 2022 kl. 09:00 

Plats: Vindelns brandstation 

Beslutande: Eva-Lena Karlsson Engman (S) ordförande 
Jan Kollberg (KD) vice ordförande 
Per-Anders Olsson (S) ledamot 9:00 - 9:45, 13:00-> 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Per-Anders Olsson 
  

 

Sekreterare:        §§ 40-49 

 Susanne Ångdal 

 

Ordförande: ----------------------------------------------------------- 

  Lena Karlsson Engman 

 

Justerare:      

 Per-Anders Olsson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Umeåregionens brand och räddningsnämnd 

Sammanträdesdatum: 2022-09-28 

 

Anslaget har satts upp: 2022-10-03 

Förvaringsplats: Nämndsekreterarens tjänstekontor 

 

Underskrift:   
 Susanne Ångdal



Sida 2 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2022-09-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Fredrik Valham (S) ledamot  

Harald Svensson (M) ersättare 

 

 

Tjänstemän 

Eva-Lena Fjällström, brandchef 

Anders Jonsson, Räddningschef 

Jonas Andersson Vikström, chef förebyggande 

Sofia Westin, controller 

Mara Lögdström, gator och parker 

David Sagebo, BRF 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Magnus Lundstedt, Kårsamordnare RiB 

Joachim Olsson, ordförande kommunfullmäktige Vindeln 

Dan Gideonsson, styrning samordning ekonomifunktionen  
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Beslutsärenden 
 

§ 40 

 

Diarienr: UBRN-2022/00071 

Fastställande av dagordning och frågor 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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§ 41 

 

Diarienr: UBRN-2022/00073 

Verksamhetsuppföljning T2  internkontroll 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 

att godkänna rapporten för perioden januari - augusti 2022 
 
att fastställa ekonomirapport för den regiongemensamma delen av 
nämnden 
 
att godkänna rapporten om internkontrollplan 2022 
 
att nämnden bedömer att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig 
 

Ärendebeskrivning  
Brandförsvaret har sammanställt uppföljning av internkontrollplan samt 

verksamhetsuppföljning av nämndens styrkort samt personal- 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 2022 

Internkontrollplan, uppföljning T2 2022 

Ekonomirapport för den regiongemensamma delen 

 

Beredningsansvariga  
Eva-Lena Fjällström, brandchef 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 

Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 

Camilla Adolfsson, Chef Säkerhet 

Sofia Westin controller 
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§ 42 

 

Diarienr: UBRN-2022/00081 

Revidering av Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds delegationsordning 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna förslag till reviderad delegationsordning för Umeåregionens 
brand- och räddningsnämnds verksamhetsområde. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram, följande revideringar 
föreslås: 
 

• Funktionen ”Räddningschef i beredskap” har utgått inom verksamheten 
därav kan beslut ej längre delegeras till den funktionen. Beslutanderätten 
föreslås delegeras till funktionen ”Insatsledare”. 

• Delegation gällande möjligheten att meddela föreskrifter om eldningsförbud 
delegeras till ordföranden och vice ordföranden i enlighet med tidigare 
beslut. 

• Förändringar i lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
föranleder att delegationsordningen justeras utifrån i lagen tillkommande 
och justerade paragrafer. 

 
 

Beslutsunderlag  
Delegationsordning, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

 

 

Beredningsansvariga  
Eva-Lena Fjällström, Brandchef 

Anders Jonsson, Chef Räddning 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 43 

 

Diarienr: UBRN-2022/00080 

Suicidprevention, Larm om Hot om suicid 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

att Umeåregionens Brandförsvar ska verka för att vara en initiativtagande 
part i att förhindra suicid vid larm om Hot om suicid. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje år dör ca 1500 personer i självmord. Antalet har legat konstant under 

de senaste 20 åren. Som jämförelse kan nämnas antalet döda i vägtrafik 

som under år 2021 uppgick till ca 210 personer. 

Orsaken till att en person väljer att ta sitt liv är olika men generellt kan 

nämnas att det ofta rör sig om att en person inte orkar leva snarare än en 

vilja att dö. Det finns med andra ord goda möjligheter att hjälpa personen 

om rätt resurser och stöd sätts in.  

Gällande suicidprevention pågår många arbeten där kommunerna på olika 

sätt är involverade. Som nämnts i det nyligen beslutade 

handlingsprogrammet enligt LSO deltar personal från Brandförsvaret i 

arbetsgrupper gällande fysisk miljö respektive samverkan för 

blåljusorganisationer. Kommunfullmäktige i Umeå kommun har även 

antagit en nollvision mot självmord hos barn och unga och år 2021 

beslutade kommunstyrelsen i Umeå att anta en nollvision mot självmord 

som inkluderar alla åldrar. 

Vid händelser där räddningstjänsten larmas till Hot om suicid har 

Brandförsvarets roll oftast varit att vara polis eller ambulans behjälplig med 

t.ex. höjdfordon eller båt. Fler och fler räddningstjänster har dock ändrat 

inställning till att mer borde kunna göras i stället för att bara stå och vänta. 



Sida 7 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2022-09-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Det är dessutom inte helt ovanligt att räddningstjänsten är först på plats 

och det kan dröja tid innan polis eller ambulans anländer. Jönköpings 

räddningstjänst är de som kommit längst i arbetet där de även har en 

långtgående samordnande roll i kommunen. En del av deras arbete går ut 

på att larmas på alla händelser gällande Hot om suicid och då inte som en 

aktör som ska vara andra aktörer behjälplig utan i stället kunna vara en 

aktör som i samverkan med andra tar initiativet i händelsen. Jönköpings 

modell har visat sig fungera väldigt bra vilket innebär att fler 

räddningstjänster väljer att ta en större roll i arbetet med att förhindra 

självmord. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Anders Jonsson, Chef räddningstjänst 

Beslutet ska skickas till 
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§ 44 

 

Diarienr: UBRN-2022/00079 

Ansökan om medel ur utvecklingsanslag för 

digitalisering 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

att godkänna ansökan om medel ur utvecklingsanslag för digitalisering 
och digitaliseringsreserv 2023 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat om att inrätta ett 

verksamhetsutvecklingsanslag för digitalisering där det finns möjlighet för 

nämnder att ansöka om utvecklingsanslag för digitaliseringsprojekt. Inom 

Brand-och räddningsnämndens verksamhetsområde finns möjlighet att 

ansöka om medel för införande av digitala nycklar och digitala 

framkörningskort som kan användas till fastigheter med automatiskt 

brandlarm kopplat till Brandförsvaret eller SOS.  

 

Beslutsunderlag 
• Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 

digitaliseringsreserv – UBRN 

• Kostnads- och nyttoanalys - UBRN 

 
Beredningsansvarig  
Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 
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§ 45 

 

Diarienr: UBRN-2022/00074 

Sammanträdes dagar 2023 
Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att fastställa sammanträdesdagar för 2023 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdagar 2023 

 

25 januari  kl 9:00 -12:00 

15 mars      kl 9:00 -12:00 

17 maj      kl 9:00 -12:00 

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

22 november kl 9:00 -12:00 
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Informations- och anmälningsärenden 
 

§ 46 

 

Diarienr: UBRN-2022/00072 

Information från verksamheten 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet 

 

• Dan Gideonsson informerade om styrprocessen 

• Joachim Olsson informerade om Vindelns kommun 

• Magnus Lundstedt informerade om arbetet som brandman och 

visning av lokalen. 
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§ 47 

 

Diarienr: UBRN-2022/00075 

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 2022-05-01 – 2022-08-31  
 
1MSB 2021-11100-1 Missiv Remiss vägledning Skydd mot olyckor i 
energihamnar och olyckor 
1Svar på MSB:s Remiss vägledning Skydd om olyckor i energihamnar och 
depåer 
1Utkast Bedömning av skydd mot olyckor i energihamnar och oljedepåer 
2Svar på MSB:s begäran om information om kommunens arbete enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
2UBRN-2002_00069-1 Begäran av information om kommunens arbete enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
 
 
 

Beredningsansvariga  
Jonas Andersson Wikström 
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§ 48 

 

Diarienr: UBRN-2022/00076 

Kurser och konfereser 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 49 

 

Diarienr: UBRN-2022/00077 

Övriga frågor 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

 


