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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Tängden (C) ersättare 

Fredrik Valham (S) ersättare 

Harald Svensson (M) ersättare 

 

Tjänstemän 

Lars Tapani, brandchef 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 33 

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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§ 34 
Diarienr: URBR-2019/00006 

Ekonomiskrapport  
Beslut  
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten.  
 

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

Beslutsunderlag  
Ekonomirapport  
 

Beredningsansvariga  

Lars Tapani 
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§ 35 
Diarienr: UBRN-2020/00023 

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. 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. 
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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 

Bilaga Internkontrollplan Uppföljning Bokslut 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 36 
Diarienr: UBRN-2020/00006 

Verksamhetsrapport 

Beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att godkänna verksamhetsrapport för tertial 1 2020  

 

att godkänna Rapport till KS/KF våren 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige fattade i juni 2019 beslut om att förändra 

rapportstrukturen för kommunens nämnder och bolag. I korthet innebär 

beslutet att kommunen från och med 2020 enbart upprättar ett 

delårsbokslut per år jämfört med tidigare år då kommunen upprättat två 

delårsbokslut.  

 

För att under löpande verksamhetsår ge kommunfullmäktige information 

om läget i kommunens nämnder och bolag ska en fördjupad rapport 

upprättas och presenteras för kommunfullmäktige senast i juni 2020. Den 

fördjupade rapporten avser perioden januari till och med april.  

 

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och det ansträngda 

läget i kommunkoncernen kommer innehållet i den fördjupade rapporten 

begränsas och enbart innehålla väsentlig information om ekonomi- och 

personalförhållanden.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Verksamhetsrapport T1 2020 

Bilaga Rapport till KS/KF våren 2020  

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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Beslutet ska skickas till 
Rapport till KS/KF våren 2020 
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§ 37 
Diarienr: UBRN-2020/00005 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Robertsfors kommun. 

Beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd beslutar  

 

att godkänna förslag till handlingsprogram enligt LSO för Robertsfors 

kommun 

 

att föreslå kommunfullmäktige i Robertsfors att fastställa 

Handlingsprogram enligt LSO för Robertsfors kommun 2020-2023 

 

att föreslå att Kommunfullmäktige i Robertsfors ger, med stöd av 3 kap 

3§ 2:a st i lagen om skydd mot olyckor, Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd befogenhet att under programperioden ange 

närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas utifrån 

kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ska ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som 

beskriver hur kommunen arbete enligt lagen ska inriktas under kommande 

mandatperiod. Programmet ska beskriva de risker som finns i kommunen 

som kan leda till räddningsinsatser och hur den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänstverksamheten är organiserad. 

Ärendet skickas till 

Kommunfullmäktige Robertsfors 

Beslutsunderlag 
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Handlingsprogram för Robertsfors kommun 2020-2023 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-03-27 

Brand- och räddningsnämndens samrådsredovisning med kommentarer 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 38 
Diarienr: UBRN-2020/00004 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Vindelns kommun. 

Beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslag till handlingsprogram enligt LSO för Vindelns 

kommun 

 

att föreslå kommunfullmäktige i Vindeln att fastställa Handlingsprogram 

enligt LSO för Vindelns kommun 2020-2023 

 

att föreslå att Kommunfullmäktige i Vindeln ger, med stöd av 3 kap 3§ 2:a 

st i lagen om skydd mot olyckor, Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd befogenhet att under programperioden ange 

närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas utifrån 

kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ska ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som 

beskriver hur kommunen arbete enligt lagen ska inriktas under kommande 

mandatperiod. Programmet ska beskriva de risker som finns i kommunen 

som kan leda till räddningsinsatser och hur den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänstverksamheten är organiserad. 

Ärendet skickas till 

Kommunfullmäktige Vindeln 
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Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för Vindeln kommun 2020-2023 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-03-27 

Brand- och räddningsnämndens samrådsredovisning med kommentarer 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 39 
Diarienr: UBRN-2020/00024 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att godkänna rapporten om årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2019  

 

att brand- och räddningsnämnden bedömer att den interna  

styrningen och kontrollen av arbetsmiljöarbetet är tillräcklig 

 

Ärendebeskrivning 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet 

uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan 

påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Chefens uppgift är att bedriva ett 

metodiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och medarbetarna ska 

medverka i arbetet för en bra arbetsmiljö.  

 

De grundläggande uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att 

undersöka arbetsförhållandena, göra riskbedömningar, åtgärda risker, 

upprätta handlingsplan för det som inte genomförs genast samt  

kontrollera genomförda åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Rapport uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

Beredningsansvariga 

Fredrik Weinehall 
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§ 40 
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 
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§ 41 
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.  
 
Anmälningsärende 
Anvisning upphandlingsbehov 2021-2022 
KS protokollsutdrag Policy och handlingsplan barnfattigdom 
Bilaga Handlingsplan barnfattigdom 
 
Delegationsbeslut 2020-03-01 – 2020-04-31 
 

Beslutsunderlag  
Beredningsansvariga  

Lars Tapani 
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§ 42 
Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Lars Tapani informerade om: 

 
• Hantering av Corona  

• IVPA 

• Indrebefäl-Luleå 
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§ 43 
Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att besluta enligt nedan 

 

 Ärendebeskrivning 

Nämnden efterfrågar fördelningsnyckel för budgetenligt beslut i 

samverkansavtalet och §14 UBRN2020/0006. 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
Stadsdirektör i Umeå och kommunchefer i Robertsfors och Vindelns 

kommun. 

   
 

 

 




