
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-17 

 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 

Tid: Torsdagen den 17 september 2020 kl. 13:00-16:00 

Plats: Brandstationens lektionslokal 

Beslutande: Lena Karlsson Engman ordförande (S) 
Veronica Kerr vice ordförande (KDS) 13:00-14:30§45  
Harald Svensson tjänstgörande ersättare (M) från 14:30 §46 
Olov Nilsson ledamot (S) 
Per-Anders Olsson ledamot (S) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Olov Nilsson (S) 

 

Sekreterare:        §§ 44-52 

 Susanne Ångdal 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman 

 

Justerare:      

 Olov Nilsson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Umeåregionens brand och räddningsnämnd 

Sammanträdesdatum: 2020-09-17 

 

Anslaget har satts upp: 2020-09-18 

 

Anslaget tas ner: 2020-10-09 

Förvaringsplats: Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift:   
 Susanne Ångdal
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden ersättare (C)  

Fredrik Valham ersättare (S) 

Harald Svensson ersättare (M) 

 

Tjänstemän 

Lars Tapani brandchef 

Henrik Olofsson controller 

Susanne Ångdal nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 44 

Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att uppdra till brandchef att med utredningen driftbidrag och 
kapitalkostnader föra en dialog med ekonomicheferna i respektive kommun 
 
att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 Christer Björkman informerar om Älvsbyn och branden på polarbröd. 

Han är tillfrågad av MSB att medverka i utredningen av branden. 

 

 Christer Björkman informerar om IVPA om att det ska börja användas 

och börjas med hjärtstoppslarm, först Ånäset och sedan Robertsfors. 

 

 Lars Tapani informerar om verksamheten. 

 

 Henrik Olofsson informerar om utredning driftbidrag och 

kapitalkostnader. 
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§ 45 

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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§ 46 

Diarienr: URBR-2019/00006 

Ekonomiskrapport  

 
Beslut  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 

att godkänna ekonomi- och verksamhetsrapport för tertial 2 2020 

 

att godkänna UBRN rapport till Kommunstyrelsen för 

      perioden. 

 

 

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

Beslutsunderlag  
Bilaga Verksamhetsrapport T2 2020. 
Bilaga rapport till kommunstyrelsen. 
 

Beredningsansvariga  
Lars Tapani 
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§ 47 

Diarienr: UBRN-2020/00033 

Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att godkänna rapporten om internkontroll  

 

att brand- och räddningsnämnden bedömer att den interna  

styrningen och kontrollen är tillräcklig 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern styrning och kontroll i 

Umeå kommun. Stadsledningskontoret har upprättat en handledning som 

utgår från de antagna riktlinjerna och har upprättats för att underlätta det 

praktiska arbetet med intern kontroll. 

 

Syftet är att politiker och anställda ska med hjälp av ledningsverktyget Intern 

styrning och kontroll med rimlig säkerhet 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.  
 

Intern kontroll ska ses som en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och 

hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll över de faktorer som kan 

hindra verksamheterna från att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå sina 

mål. Riskanalysen, som är det centrala momentet i internkontrollen, ska 

resultera i dokumentation av vilka dessa riskfyllda faktorer är och hur de bör 

åtgärdas och kontrolleras. 

 

Varje nämnd/verksamhet ska utifrån egna förhållanden upprätta en 

organisation för det operativa arbetet med den interna kontrollen. 

 

Det är nämnden som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, 
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men i praktiken är det i verksamheten som kontrollen utvecklas och 

genomförs, som en del i det löpande arbetet. I internkontrollplanen finns 

exempel som särskilt redovisas till nämnden hur verksamheten säkerställer 

verksamhetens styrning för att på längre sikt nå uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Internkontrollplan Uppföljning T2 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 48 

Diarienr: UBRN-2020/00032 

Länsstyrelsens remiss - Plan för övertagande av 

kommunal räddningstjänst 

Beslut 
Umeåregionensbrand och räddningsnämnd beslutar  

 

att avge yttrande enligt brandchefens förslag 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt lag (2003:788) om skydd mot olyckor ges länsstyrelsen möjlighet att 

överta ansvaret för kommunal räddningstjänst vid omfattande 

räddningsinsatser när en eller flera drabbade kommuner inte själva har 

förmågan att ensamma eller i samverkan med andra utföra räddningsinsatser 

på ett tillfredsställande och effektivt sätt i enlighet med de krav som LSO 

ställer. Ett övertagande av ansvaret för räddningstjänsten ska bara göras om 

det bedöms ge bättre förutsättningar att effektivt genomföra 

räddningsinsatserna i det berörda området. 

 

Länsstyrelsen ska upprätta de planer som behövs för att kunna överta 

ansvaret för räddningsinsatser och innan länsstyrelsen fastställer planera ska 

kommunerna få yttra sig över förslaget. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens förslag till plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 

med bilagor 

Brandchefens förslag till yttrande 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Robertsfors 

Kommunstyrelsen i Vindeln 
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§ 49 

Diarienr: UBRN-2020/00030 

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

Att fastställa sammanträdesdagar för 2021 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdagar 2021 

27 januari  13:00 – 16:00 

17 mars 13:00 – 16:00 

19 maj  13:00 – 16:00 

29 september  9:00 – 16:00 strategidag 

24 november 13:00 – 16:00 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 50 

Diarienr: URBR-2019/00009 

Kurser och konferenser 
  
Beslut  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 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.  

Finns inga kurser och konferenser presenterade 
 

   
 

 

  



Sida 11 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2020-09-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 51 

Diarienr: URBR-2019/00010 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 

  
Beslut  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden.  
 

Ärendebeskrivning  
 
Delegationsbeslut 2020-05-01 – 2020-07-31 
 
Anmälningsärenden 
 
1. Protokollsutdrag KS-2020/00278 
2. Protokollsutdrag KS-2020/00326 
3. Protokollsutdrag KS-2020/00877 
3. Tidplan år 2020 politiker rev 2020-05-19 
4. Protokollsutdrag KS-2020/00430 
4. Sammanträdestider 2021 
5. Beslutsprotokoll Investeringsplan 2021-2024 
5. Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2021-2024 
5. Bilaga investeringsbudget och plan 2021-2024 
6. Protokollsutdrag KS-2020/00360 
6. Bilaga Anvisning för nämndernas rapportering till KS jan-april 2020 
7. Nämndernas internkontrolluppföljning för jan – april 2020 

 
Beslutsunderlag  
 
Beredningsansvariga  

Lars Tapani 
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§ 52 

Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 
 

Beslut  
 

Ärendebeskrivning  
 
Beslutsunderlag  
 
Beredningsansvariga  
 
  
 
 
 

 

 

   
 

 

 


	Umeåregionens brand och räddningsnämnd
	BEVIS
	Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
	Ej tjänstgörande ersättare
	Tjänstemän

	Behandling av mötesärende
	§ 44

	Information från verksamheten
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	 Christer Björkman informerar om Älvsbyn och branden på polarbröd. Han är tillfrågad av MSB att medverka i utredningen av branden.
	§ 45

	Fastställande av dagordning och fråga om jäv
	Föredragningslista. Bilaga.
	§ 46

	Ekonomiskrapport
	§ 47

	Internkontrollplan 2020
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	§ 48

	Länsstyrelsens remiss - Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till

	§ 49

	Sammanträdesplan 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	§ 50

	Kurser och konferenser
	Finns inga kurser och konferenser presenterade
	§ 51

	Delegationsbeslut och anmälningsärenden
	Lars Tapani
	§ 52

	Övriga frågor Umeåregionens brand - och räddningsnämnd

