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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Fredrik Valham (S) 
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Sofia Westin, controller 

Henrik Olofsson, budgetcontroller 

Lenitha Hansson, ekonom i Vindelns kommun 
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§ 1 
Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Förslag till beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Lars Tapani och Jonas Andersson Wikström redogör för: 

• Upphandling av sotning och brandskyddskontroll inom Vindelns 
kommun.  

• Förstudie Ledningssystem AC och BD län 

 

Möte planerat på fredag 29:e januari med existerande utförare av sotning 
och brandskyddskontroll för att hitta samverkanslösning med dessa för 
Vindelns kommun. Finns risk för ökad kostnad för kommunen för att få till 
en lösning. Kommunstyrelsen i Vindelns kommun informeras fortlöpande i 
ärendet. 
 
Gällande brandskyddskontroller har Robertsfors, Vindeln och Umeå har 
uppfyllt sina åtaganden enligt LSO för 2020 vilket kommer rapporteras in 
till Länsstyrelsen. 
 
Information om pågående förstudie gällande ledningssystem AC och BD 
län. Kostnaden bör tas in i budget för 2022. Hur kostnaden ska fördelas 
mellan kommunerna är i dagsläget inte klart. Det är en utmaning att 
förankra och kommunicera angående kostnadsfördelning. 
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§ 2 
Diarienr: URBR-2019/00003 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 

Förslag till 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 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 3 
Diarienr: UBRN-2021/00002 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Förslag till beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 
 
att godkänna Verksamhetsrapport 2020 

 
Ärendebeskrivning  
Brandförsvaret har upprättat verksamhetsrapport för brand- och 

räddningsnämndens verksamhetsområde som redovisar en 

sammanfattning av verksamhetsåret samt uppföljning av brand- och 

räddningsnämndens uppdragsplan 2020. 

 

Det kompletteras med statistik från SKR:s öppna jämförelser när de görs 

tillgängliga.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport 2020 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 4 
Diarienr: UBRN-2021/00004 

Ekonomisk uppföljning bokslut 2020 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut 2020 för Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

 

att äska att Umeås andel av underskottet-124 tkr avskrivs i 

bokslutet 

 

att föreslå att Vindeln och Robertsfors faktureras respektive del av 

underskottet 

 

Ärendebeskrivning  
Bokslut för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Bokslut UBRN 2020 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 5 
Diarienr: UBRN-2020/00043 

Uppföljning internkontrollplan 2020 
Umeåregionens 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. 

 

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. 

 

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.  
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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 2020-12-31 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 6 
Diarienr: UBRN-2021/00005 

KF, KS rapport Bokslut 2020 

Förslag till beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 
 
att godkänna Umeåregionens brand- och räddningsnämndens rapport till 

kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2020 

 

att rapporten tillställs kommunstyrelsen i Umeå 

 

Ärendebeskrivning 
Brandchefen har upprättat bokslutsrapport som ger en kort beskrivning av 

väsentliga händelser, en personalrapport och ekonomiskt bokslut för 

brand- och räddningsnämndens verksamhetsområde samt en redovisning 

av måluppfyllelse avseende arbetet med mål och uppdrag från 

Kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2020. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd  

KS/KF-rapport bokslut 2020 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 7 
Diarienr: UBRN-2021/00006 

Budget 2021 Återremitterat ärende UBRN -

2020/00041 §56 

Förslag till beslut 

Umeregionensbrand- och räddningsnämnden beslutar 

  

att fastställa Robertsfors och Vindelns bidrag för brandförsvar för 

verksamhetsåret 2021 

 

att beskrivning av mellanskillnaden i uppräkningen förs till underlaget 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun ska fastställa budget för den gemensamma nämnden efter 

samråd med Robertsfors och Vindelns kommuner. Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd har tidigare beslutat om fördelning av Umeås anslag 

för politisk verksamhet, brandförsvar, extern försäkring och 

kommungemensam verksamhet inom Umeå kommun. 

 

Beslut beträffande Robertsfors och Vindelns bidrag återremitterades vid 

föregående sammanträde för vidare samråd. Efter fortsatt beredning 

föreslås att respektive bidrag från Robertsfors och Vindeln räknas upp med 

3,6% jämfört med 2020 års bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Budget UBRN 

Beredningsansvariga 

Sofia Westin 

Lars Tapani 
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§ 8 
Diarienr: UBRN-2021/00007 

Ombudgetering av investeringsmedel till 2021 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att  föreslå kommunstyrelsen att besluta  

 

att  föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera ej förbrukade 

investeringsmedel om  

3 684 tkr från 2020 till 2021 för Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

 

Ärendebeskrivning 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har behov av 

investeringsmedel i huvudsak för utbyte av fordon. Brandchefen 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 14 564 tkr förbrukats av beslutade medel 

om 18 248 tkr, dessutom har 4 666 tkr förbrukats för Stins-projektet som 

dock finansieras via statsbidrag och ingår inte i beslutad investeringsram.  

 

De kvarstående medlen, 3 684 tkr föreslås att de ombudgeteras till 2021 

för pågående projekt som startats under 2020 och som ingår i den 

långsiktiga investeringsplanen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lars Tapani  

Brandchef 
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§ 9 
Diarienr: UBRN-2021/00001 

Kvalitetsdeklaration 2021 
Umeåregionensbrand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att fastställa kvalitetsdeklaration för 2021 

 

Ärendebeskrivning 
Syftet med kvalitetsdeklarationen är att redovisa de väsentliga tjänster som 

brand- och räddningsnämnden tillhandahåller och hur det fokuseras på 

medborganas nytta. Umeå kommun har valt begreppet kvalitetsdeklaration 

och det kan likställas med tjänstegarantier, kvalitetsgarantier eller 

servicedeklarationer. 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsdeklaration 2021 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 10 
Diarienr: URBR-2019/00009 

Kurser och konferenser 

Förslag till 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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§ 11 
Diarienr: URBR-2019/00010 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 

Förslag till 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 2020-10-01 - 2020-12-31. Bilaga.  
 
Anmälningsärende 
1.Remiss 12020-02599 korta dragbilar 
1.Utredning-av-sakerhetshojande-atgareder-for-korta-dragbilar 
2.Annat dokument 9859-2020-3 
2.Annat dokument 9859-2020-4 
2.Ansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemikalier 
2.Säkerhetsdatablad 9859-2020-2  
3.Annat dokument 9867-2020-3 
3.Annat dokument 9867-2020-4 
3.Ansökan om yrkesmässigt överlåtelser av särskilt farliga kemikalier 
3.Säkerhetsdatablad 9867-2020-2 
4.KS UMEÅ Sammanträdesdagar 2021 
4.KS UMEÅ Stoppdag för handlingar till kommunstyrelsen utskott 2021 
 

Beredningsansvariga  

Lars Tapani 
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§ 12 
Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

Förslag till beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

 
att Lars Tapani får i uppdrag att sammankalla till ett webbinarium med 
respektive kommuner angående ledningssystem och gällande lagstiftning 
på området 
 

Ärendebeskrivning 

En förstudie gällande nytt ledningssystem är genomförd och ärendet 

behöver kommuniceras och förankras i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

 

 

 

 

 


