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 Susanne Ångdal
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden (C) ersättare 

Christer Lundgren (C) ersättare 

Fredrik Valham (S) ersättare 

Harald Svensson (M) ersättare 

 

 

Tjänstemän 

Eva-Lena Fjällström, brandchef 

Anders Jonsson, räddningschef 

Jonas Andersson Wikström, chef förebyggande 

Sofia Westin, controller 

Maria Lögdström,  

Mikael Gillman, ingenjör 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Carl-Johan Grönlund, räddning nord Luleå 
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Beslutsärenden 
 

§ 50 

 

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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§ 51 

 

Diarienr: UBRN-2022/00094 

Ekonomi 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 

att godkänna ekonomirapport för oktober 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Brandförsvaret har upprättat ekonomirapport för brand- och 

räddningsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport oktober 2022   

Beredningsansvariga 

Eva-Lena Fjällström 

Sofia Westin 

 

Beslutet skickas till 
Anna Falk, ekonomichef, Robertsfors kommun 

Ekonomiavdelningen i Vindeln kommun 

 

   
 

 

  



Sida 5 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2022-11-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 52 

 

Diarienr: UBRN-2022/00105 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att fastställa Umeåregionens brand- och räddningsnämndens 

verksamhetsplan och budget 2023 

 

Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetsplan och budget 

I verksamhetsplan och budget konkretiserar och beskriver nämnden den 

styrning och planering som ska vara gällande för nämndens verksamheter 

under kommande verksamhetsår. Utgångspunkter för 

verksamhetsplanering är det planeringsdirektiv och den budgetram 

kommunfullmäktige fastställt för kommande år, nämndens reglemente 

samt de övergripande mål som antagits i respektive kommunfullmäktige 

och som är av relevans för nämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

− Verksamhetsplan och budget Umeåregionens brand- och 
räddningsnämnd 2023 

Beredningsansvariga 

Eva-Lena Fjällström, Brandchef 

Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 

Sofia Westin, Controller 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 53 

 

Diarienr: UBRN-2022/00104 

Riskanalys och Internkontroll 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

 

att fastställa Umeåregionens brand- och räddningsnämndens riskanalys 

och internkontrollplan 2023 

Ärendebeskrivning 

 

Riskanalys och plan för internkontroll 

Nämnden ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för intern 

styrning och kontroll (KF 2011- 05-26) samt i enlighet med 

kommunstyrelsens handledning (KS 2019-01-15) upprätta riskanalys och 

plan för intern kontroll för kommande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 

− Riskanalys och internkontrollplan Umeåregionens brand- och 
räddningsnämnd 2023 

Beredningsansvariga 

Eva-Lena Fjällström, Brandchef 

Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 54 

 

Diarienr: UBRN-2022/00102 

Tillsynsplan 2023 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att fastställa tillsynsplanen för 2023. 

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 2023 ska ligga till grund för Umeåregionens 

brandförsvars tillsynsarbete under året. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan 2023 Umeåregionens brandförsvar 

Beredningsansvarig 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 55 

 

Diarienr: UBRN-2022/00097 

Kvalitetsdeklaration 2023 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att fastställa kvalitetsdeklarationen för 2023. 
 
 

Ärendebeskrivning  
En del i Brandförsvarets kvalitetsarbete är verksamhetens kvalitetsdeklaration. 
I kvalitetsdeklarationen anges den servicenivå som man som medborgare kan 
förvänta sig av verksamheten. 
 
Brandförsvarets kvalitetsdeklaration ska årligen fastställas av Brand- och 
räddningsnämnden.  
 
 

Beslutsunderlag  
Kvalitetsdeklaration 2023 Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd 

 

 

Beredningsansvariga 
Anna Abrahamsson, ledningssystemssamordnare 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 56 

 

Diarienr: UBRN-2022/00103 

Tillägg till delegationsordningen 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att komplettera delegationsordningen med delegationer gällande 
dataskyddsförordningen, GDPR.  
 
 

Ärendebeskrivning  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnds delegationsordning behöver 
kompletteras med delegationer avseende dataskyddsförordningen. 
 

Förslag till komplettering av delegationsordning redovisas i bilagt 
beslutsunderlag. 
 
Personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning EU 
2016/679 (GDPR) som en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. I 
Umeå kommun innebär detta att det är nämnden som är ansvarig för den 
personuppgiftsbehandling som sker i dess verksamhet. 
 
Registrerades rättigheter 
Den registrerade har en rad rättigheter enligt artiklarna 15–21 i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är bl.a. rätten till tillgång, rätten till 
radering och rätten till rättelse. Personuppgiftsansvarig kan enligt artikel 12.5 i 
GDPR vägra tillmötesgå en sådan begäran eller ta ut en avgift som täcker de 
administrativa kostnaderna för att tillgodose begäran om begäranden från en 
registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras 
repetitiva art. Att besluta i en begäran enligt artiklarna 12.5 och 15–21 är ett 
överklagningsbart beslut som ska fattas av nämnden (personuppgiftsansvarig). 
Då en begäran ska hanteras utan dröjsmål är det lämpligt att denna beslutsrätt 
vidaredelegeras från nämnd. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal 
I artikel 28 i GDPR framgår att om en behandling ska genomföras på en 
personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast anlita 
personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att 
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behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den 
registrerades rättigheter skyddas. När uppgifter behandlas av ett 
personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan 
rättsakt som är bindande för personuppgiftsbiträdet med avseende på den 
personuppgiftsansvarige och i vilken föremålet för behandlingen, 
behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och 
kategorier av registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter 
och rättigheter anges. 
 
Nämnden, som personuppgiftsansvarig, får alltså endast anlita 
personuppgiftsbiträden med vilka man har tecknat 
personuppgiftsbiträdesavtal. Då personuppgiftsbiträdesavtal har en 
särställning i förhållande till andra avtal bör rätten att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning regleras separat från annan 
rätt att teckna avtal för nämndens räkning. Detta innebär också att nämnden 
löpande hålls informerad om vilka personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas 
för dess räkning. 
 
Konsekvensbedömning 
Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige, enligt 
artikel 35.1 i EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR), före 
behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Om det trots 
vidtagna/planerade åtgärder bedöms föreligga en hög risk för den registrerade 
ska, enligt artikel 36.1 GDPR, samråd ske med tillsynsmyndighet. 
 
Exempel på behandlingar som anses innebära hög risk för registrerade är t.ex. 
en systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga 
aspekter som grundar sig på automatisk behandling, och på vilken beslut 
grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer. 
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig utifrån definitionen i GDPR. Som 
personuppgiftsansvarig åligger det därför nämnden att utföra och fastställa en 
konsekvensbedömning enligt artikel 35 i GDPR. Genom delegationsbeslutet får 
nämnden löpande information om vilka högriskbehandlingar av 
personuppgifter som sker i deras verksamhet.  
 
Datadelningsavtal 
Av artikel 26 i GDPR framgår att om två eller fler personuppgiftsansvariga 
gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de 
vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt 
personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive 
ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.  
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Som framgår ovan kan nämnden i vissa situationer vara gemensamt 
personuppgiftsansvarig. I en sådan situation behöver det inbördes 
förhållandet mellan de personuppgiftsansvariga regleras. Ett lämpligt sätt att 
göra detta är att teckna ett så kallat dataledningsavtal som reglerar t.ex. de 
olika aktörerna och deras roller, varför data delas (ändamålet), vilken typ av 
data som ska/får delas, hur de registrerade kan utöva sina rättigheter, hur de 
registrerade ska få tillräcklig information om behandlingen, hur de 
grundläggande principerna för behandling av personuppgifter uppfylls, laglig 
grund för datadelning och om någon av de ansvariga ska utgöra en gemensam 
kontaktpunkt för de registrerade. 
 

Beslutsunderlag  
Tillägg till Umeregionens brand- och räddningsnämnds delegationsordning.  

 

 

Beredningsansvariga  
Elisabeth Husing, kommunikatör 

Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 57 

 

Diarienr: UBRN-2022/00098 

Rutin för bedömning av frister för tillsyn enligt lag 

om skydd mot olyckor 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna rutin för bedömning av frister för tillsyn enligt lag om skydd 
mot olyckor. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 

2021:8 ska kommunen bedöma och dokumentera hur ofta tillsyn ska 

genomföras för de byggnader och anläggningar som finns med i 

kommunens förteckning över tillsynsobjekt. 

 
Rutin för bedömning av frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

har tagits fram. Fristerna har satts bland annat utifrån frekvensen av 

bränder och olyckor, risk för människors liv och hälsa mm. 

 

Beslutsunderlag  
Rutin för bedömning av frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

 

 

Beredningsansvarig  
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 58 

 

Diarienr: UBRN-2022/00101 

Taxor för Umeå inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Umeå kommuns 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. 
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Umeå kommuns prislista för automatlarm inom 
Umeåregionens verksamhetsområde. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Umeå har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd kan ta beslut om årliga justeringar av taxan för tillsyn och 

tillstånd samt årliga justeringar av prislistan för automatlarm.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att justeringen ska göras med den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
perioden september till och med september. 
 
AKI för september 2022 presenteras 30 november 2022 varför det index som 
taxan och prislistan ska justeras med ej kunnat fastställas innan nämndens 
sammanträde. För att taxa och prislista ska kunna tillämpas från och med 
2023-01-01 föreslår kontoret att nämnden uppdrar till ordföranden att ta 
beslut om justering av taxa och prislista då index har fastställts.   
 

Beslutet anmäls till: 
Kommunstyrelsen, ksdiarium@umea.se 
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Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 59 

 

Diarienr: UBRN-2022/00099 

Taxor för Robertsfors inom Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Robertsfors kommuns 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. 
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Robertsfors kommuns prislista för automatlarm inom 
Umeåregionens verksamhetsområde. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Robertsfors har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd kan ta beslut om årliga justeringar av taxan för tillsyn och 

tillstånd samt årliga justeringar av prislistan för automatlarm.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att justeringen ska göras med den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
perioden september till och med september. 
 
AKI för september 2022 presenteras 30 november 2022 varför det index som 
taxan och prislistan ska justeras med ej kunnat fastställas innan nämndens 
sammanträde. För att taxa och prislista ska kunna tillämpas från och med 
2023-01-01 föreslår kontoret att nämnden uppdrar till ordföranden att ta 
beslut om justering av taxa och prislista då index har fastställts.   
 

Beslutet delges: 
Kommunstyrelsen i Robertsfors. 
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Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande  
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§ 60 

 

Diarienr: UBRN-2022/00100 

Taxor för Vindeln inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Vindelns kommuns 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. 
 
att då AKI för september 2022 fastställts uppdra till ordföranden att ta beslut 
om justering av Vindelns kommuns prislista för automatlarm inom 
Umeåregionens verksamhetsområde. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Vindeln har beslutat att Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd kan ta beslut om årliga justeringar av taxan för tillsyn och 

tillstånd samt årliga justeringar av prislistan för automatlarm.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att justeringen ska göras med den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
perioden september till och med september. 
 
AKI för september 2022 presenteras 30 november 2022 varför det index som 
taxan och prislistan ska justeras med ej kunnat fastställas innan nämndens 
sammanträde. För att taxa och prislista ska kunna tillämpas från och med 
2023-01-01 föreslår kontoret att nämnden uppdrar till ordföranden att ta 
beslut om justering av taxa och prislista då index har fastställts.   

 

Beslutet delges: 
Kommunstyrelsen i Vindeln. 
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Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 61 

 

Diarienr: UBRN-2022/00111 

Ändring av sammanträdestider 2023 

Beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd beslutar 

 

att fastställa ändring av sammanträdestiderna 

Ärendebeskrivning 

 

Ändring av sammanträdestid 25 januari kl 9:00 ändras till 24 januari kl 9:00 
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Informations- och anmälningsärenden 
 

§ 62 

 

Diarienr: UBRN-2022/00110 

Information från verksamheten 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att anteckna informationen till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 

 

• Information av Räddningssamverkan Nord 

• Fördelningsnyckel uppdaterad bilaga 
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§ 63 

 

Diarienr: UBRN-2022/00096 

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 2022-09-01 – 2022-10-31 
 
Anmälningsärenden 

Umeåregionens brandförsvars yttrande HP Pajala kommun 
Umeåregionens brandförsvars yttrande HP Övertorneå kommun 
 

Beredningsansvariga  
Jonas Andersson Wikström 
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§ 64 

 

Diarienr: UBRN-2022/00106 

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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§ 65 

 

Diarienr: UBRN-2022/00107 

Övriga frågor 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
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