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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden (C) 

Fredrik Valham (S) 

 

Tjänstemän 

Eva-Lena Fjällström brandchef 

Anders Jonsson räddningschef 

Jonas Andersson Wikström chef förebyggande 

Susanne Ångdal nämndsekreterare 

Elisabeth Husing kommunikatör 

Maria Lögdström gater o parker 

Sofia Westin controller 

Jesper Fjellner kommunal 

David Sagebo BRF 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 1 

 

Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att lägga informationen för godkännande till handlingarna  

 

• 25-årsgåva efter verksamhetsövergång till gemensam räddningsnämnd

 . 
Bilagor medföljer från Robertsfors kommun och Umeå kommun.  

 

• Gemensamt handlingsprogram 

• Nya brandstationen 
   

• Corona 

• Säkerhet och krisplanering 
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§ 2 

 

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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§ 3 

 

Diarienr: UBRN-2022/00012 

Ekonomiskrapport Bokslut 2021 

Beslut 
Umeåregionens brand och räddningsnämnden beslutar 
 
att godkänna bokslut 2021 för Umeåregionens brand- och 
räddningsnämnd 
 
att äska att Umeås andel av räddningstjänstverksamhetens underskottet -289 
tkr avskrivs i bokslutet 
 
att föreslå att Vindeln och Robertsfors faktureras respektive del av 
underskottet.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning resultat per kommun 

 

 

 

BEREDNINGSANSVARIGA 

 

Eva-Lena Fjällström Brandchef 

Sofia Westin Controller 

Anders Jonsson Chef Räddningstjänst  

Jonas Andersson Chef förebyggande 
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§ 4 

 

Diarienr: UBRN-2022/00009 

Verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 

Umeåregionensbrand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att godkänna Verksamhetsrapport 2021 

 

 

Ärende beskrivning 

 

Brandförsvaret har upprättat verksamhetsrapport för brand- och 

räddningsnämndens verksamhetsområde som redovisar en 

sammanfattning av verksamhetsåret samt uppföljning av brand- och 

räddningsnämndens uppdragsplan 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport 2021 

 

 

 

BEREDNINGSANSVARIGA 

 

Eva-Lena Fjällström Brandchef   

Sofia Westin Controller 

Anders Jonsson Chef räddningstjänst  

Jonas Andersson Chef förebyggande 
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§ 5 

 

Diarienr: UBRN-2022/00010 

Uppföljning internkontrollplan 2021 

Beslut 

Umeåregionensbrand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att godkänna rapporten om internkontroll  

 

att brand- och räddningsnämnden bedömer att den interna  

styrningen och kontrollen är tillräcklig 

 

Ärende beskrivning 

 

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern styrning och kontroll i 

Umeå kommun. 

 

Syftet är att politiker och anställda ska 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.  

 

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. 
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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, 

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 

Internkontrollplan Uppföljning 2021 

 

 

 

 

BEREDNINGSANSVARIGA 

 

Eva-Lena Fjällström Brandchef    

Jonas Andersson Wikström Chef olycksförebyggande 

Anders Jonsson Räddningschef 
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§ 6 

 

Diarienr: UBRN-2022/00001 

Kvalitetsdeklaration 2022 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att fastställa kvalitetsdeklarationen för 2022. 
 
 

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 2022 Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd 

 

 

Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 7 

 

Diarienr: UBRN-2022/00002 

Ombudgetering av investeringsmedel till 2022 

Beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta  

 

att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera ej förbrukade 

investeringsmedel om  

13 128 tkr från 2021 till 2022 för Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

 

 

Ärende beskrivning 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har behov av 

investeringsmedel i huvudsak för utbyte av fordon. Nämnden har upprättat 

plan för utbyte av fordon som sträcker sig 10 år framåt i tid. Totala antalet 

fordon uppgår till ca 50 fordon vilket innebär att fordonsbyte är projekt 

som fortgår kontinuerligt och där det inte är ovanligt att beställning och 

leveranser, eller delleveranser, inte sker under samma budgetår. Totalt 

under året har 14 661 tkr förbrukats av beslutade budgetmedel om   28 

184 tkr. Av förbrukade investeringsmedel avser dessa 1 108 tkr Stins-

projektet som inte finansieras av beslutad investeringsram.  

 

Av de kvarstående medlen föreslås 13 128 tkr att ombudgeteras till 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Bilaga Ombudgeteringar investeringar 2021 Umeåregionens 

räddningsnämnd 



Sida 11 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2022-01-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Beslutet ska skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

 

BEREDNINGSANSVARIGA 

 

Anders Jonsson Chef Räddningstjänst 

Sofia Westin Controller 
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§ 8 

 

Diarienr: UBRN-2022/00008 

Återremitterat driftbidrag Robertsfors 

Beslut 

Umeåregionensbrand- och räddningsnämnd beslutar  

 

att fastställa Robertsfors kommuns driftbidrag 2022 

 

 

Ärende beskrivning 

 

Förslag till driftbidrag Robertsfors kommun 2022: 5 972 000 kr 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Förslag till driftbidrag 2022 Robertsfors kommun 

Bilaga punkt 6 budgetberedning Robertsfors kommun 

 

 

 

BEREDNINGSANSVARIGA 

 

Eva-Lena Fjällström Brandchef 

Sofia Westin Controller  
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§ 9 

 

Diarienr: UBRN-2022/00011 

Ombyggnation av brandstationer i Åmsele och 

Vindeln 

Beslut 
 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 

att föreslå kommunstyrelsen i Vindelns kommun att besluta om 

investering under 2022 avseende ombyggnation av brandstationer enligt 

nedan beskrivet ärende. Detta då det är Vindelns kommun som enligt 

avtal äger och förvaltar byggnaderna.  

 

Ärendebeskrivning  

För att kunna ha en acceptabel arbetsmiljö på kommunens brandstationer 

som främjar brandmännens hälsa och också bidrar till en attraktiv 

arbetsplats för både män och kvinnor krävs möjlighet till separata 

omklädningsrum med dusch.  

 

I nuläget saknar brandstationen i Åmsele både omklädningsrum och dusch. 

Ett arbete har påbörjats för att bygga om stationen och en 

kostnadsberäkning, enligt uppgifter från Vindelnbostäder, visar på en trolig 

projektkostnad på ca 1 750 tkr. Under 2021 fanns 700 tkr avsatta för 

projektet vilket innebär att ytterligare 1050 tkr behöver avsättas under 

2022 under förutsättning att återstående medel från 2021 ombudgeteras. 

På motsvarande vis har det tagits fram ett förslag till ombyggnation på 

brandstationen i Vindeln för att genomföra arbetsmiljöförbättrande 

åtgärder avseende omklädningsrum, dusch och träningsutrymme. Dessa 

åtgärder är inte lika omfattande vilket, enligt uppgifter från 

Vindelnbostäder, innebär en trolig total projektkostnad på ca 250 tkr. 
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Sammantaget behövs en investering (inklusive förbrukade och 

ombudgeterade medel 2021) på totalt ca 2 000 tkr för att uppnå en 

acceptabel arbetsmiljö på brandstationerna i Åmsele och Vindeln. 

 

Beredningsansvarig 
Anders Jonsson, Chef Räddningstjänst 
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§ 10 

 

Diarienr: UBRN-2022/00003 

Taxor för Robertsfors inom Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 
att från och med 2022-02-01 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 med 2,3%. 
 
att från och med 2022-02-01 justera Robertsfors prislista för automatlarm 
inom Umeåregionens verksamhetsområde med +2,3%.  
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 

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 2020 till och med september 2021. Taxan för tillsyn och 
tillstånd samt prislistan för automatlarm höjs med 2,3%, vilket är den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
angiven period. 

 
 

Beslutsunderlag  
-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. 
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-Prislista för automatlarm 2022. Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Umeå, Robertsfors och Vindeln 

 

 

Beslutet delges: 

Kommunstyrelsen i Robertsfors. 

 

 

Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 11 

 

Diarienr: UBRN-2022/00004 

Taxor för Umeå inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  

 
att från och med 2022-02-01 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 med 2,3%. 
 
att från och med 2022-02-01 justera Umeås prislista för automatlarm inom 
Umeåregionens verksamhetsområde med +2,3%. 
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 

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 2020 till och med september 2021. Taxan för tillsyn och 
tillstånd samt prislistan för automatlarm höjs med 2,3%, vilket är den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
angiven period. 

 
 

Beslutsunderlag  
-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. 
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-Prislista för automatlarm 2022. Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Umeå, Robertsfors och Vindeln 

 

 

 

Beslutet anmäls till: 

Kommunstyrelsen, ksdiarium@umea.se 

 

 

Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 12 

 

Diarienr: UBRN-2022/00005 

Taxor för Vindeln inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att från och med 2022-02-01 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 med 2,3%. 
 
att från och med 2022-02-01 justera Vindelns prislista för automatlarm inom 
Umeåregionens verksamhetsområde med +2,3%.  
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 

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 2020 till och med september 2021. Taxan för tillsyn och 
tillstånd samt prislistan för automatlarm höjs med 2,3%, vilket är den 
genomsnittliga förändringen av SCB:s arbetskraftindex (AKI) för tjänstemän för 
angiven period. 

 
 

Beslutsunderlag  
-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. 
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-Prislista för automatlarm 2022. Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

Umeå, Robertsfors och Vindeln 

 

 

Beslutet delges: 

Kommunstyrelsen i Vindeln. 

 

 

Beredningsansvarig 
Jonas Andersson Wikström, Chef Olycksförebyggande 
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§ 13 

 

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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§ 14 

 

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 delegationsbeslut 2021-11-01 tom 2021-12-31 
 
Anmälningsärenden 
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§ 15 

 

Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

 


	Strukturera bokmärken
	Umeåregionens brand och räddningsnämnd 


