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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

 

 

Tjänstemän 

Lars Tapani, brandchef 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Sofia Westin, controller 

Birgitta Forsberg, personaldirektör 

Jonas Andersson Wikström, förebyggandechef 

Mara Lögdström, handläggare gator och parker 

John-David Sagebo, facklig BRF 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 22 

 

Diarienr: URBR-2019/00034 

Information från verksamheten 

Beslut 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

• Birgitta Forsberg informerade om rekryteringen av ny brandchef. 

• Jonas Andersson Wikström informerade om sotning i Vindeln. 

• Jonas Andersson Wikström informerade om insiktsmätning. 

• Lars Tapani informerade om övningsfältet vid flyget, om nya 
brandstationen, och om gemensamma ledningssystemet. 
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§ 23 

 

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.  
 
att godkänna Per-Anders Olsson som justerare 
 

 
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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§ 24 

 

Diarienr: URBR-2019/00006 

Ekonomiskrapport 

Beslut 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten 
 
 

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

Beslutsunderlag  
Ekonomirapport  

 

 

 

Beredningsansvariga  
Lars Tapani 
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§ 25 

 

Diarienr: UBRN-2021/00020 

Verksamhetsuppföljning T1 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

att godkänna rapporten om verksamhetsuppföljning 

att godkänna ekonomirapporten 

att godkänna särskilda verksamhetsrapporten till Kommunstyrelsen i Umeå 

att godkänna rapporten om internkontroll 

att nämnden bedömer att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig 

 

 

Ärendebeskrivning 

Brandförsvaret har sammanställt uppföljning av internkontrollplan samt 

verksamhetsuppföljning av nämndens styrkort och ekonomirapport för tertial 2. 

 

Särskild rapport är upprättad enligt Umeå kommuns riktlinjer som tillställs 

Kommunstyrelsen i Umeå. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning T1 2021 

Ekonomirapport T1-2021 

Internkontrollplan Uppföljning T1-2021 

Särskilt rapport till Kommunstyrelsen Umeå T1-2021 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 26 

 

Diarienr: UBRN-2021/00018 

Remissvar - -Betänkande SOU2021:X Struktur för 

ökad motståndskraft (dnr Ju2021/00971) 

Beslut 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att avge yttrande enligt brandchefens förslag 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tillställts utredningen Struktur för ökad motståndskraft (SOU 
2021:X) för synpunkter.  
 
Utredningen Struktur för ökad motståndskraft är viktig då den styr hela strukturen 
för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Den innehåller även förslag om 
en ny lag om kommunernas och regionernas beredskap som är tänkt att ersätta 
LEH. Frågan om ersättning till kommunerna för arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar hanteras också i utredningen (där förslaget är att kommunerna inte 
behöver någon högre ersättning). 
 
Utredningen anger att en viktig del av för stärka det civila försvaret är att skapa 
tydliga lednings- och ansvarsförhållanden för att åstadkomma samordning såväl 
inom det civila försvaret som mellan det civila och det militära försvaret. Detta 
betonades av Försvarsberedningen i rapporten Motståndskraft – inriktningen av 
totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66). I 
regeringens direktiv till utredningen gavs så uppdraget att lämna förslag på en 
struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Denna struktur ska 
också stärka samhällets krisberedskap. 

Beslutsunderlag 

• Länk: 
Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25 (pdf 3 MB) 

• Presentationsbilder Utredningen om civilt försvar 

• Brandchefens förslag till yttrande 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

 

 

https://www.regeringen.se/496a62/contentassets/444fe6ead7c442cba3f3d1d50c8c206e/struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021-25.pdf


Sida 8 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2021-05-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

 

§ 27 

 

Diarienr: UBRN-2021/00021 

Reviderad Taxa för Sotning och 

brandskyddskontroll Vindelns kommun 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar:  

att föreslå kommunfullmäktige i Vindeln att fastställa Taxa för Sotning och 

Taxa för brandskyddskontroll 

 

att föreslå kommunfullmäktige i Vindeln att taxorna justeras årligen enligt det 

sotningsindex som framförhandlas mellan Sveriges kommuner och 

landsting och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt 3 kap 4§ i Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara 

för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta 

förbränningsanordningar Enligt 3 kap 6 § LSO får kommunen föreskriva att avgift 

skall betalas för sotning och brandskyddskontroll som utförs enligt 4 §. 

Kommunen har upphandlat ny entreprenör för uppdraget och i samband med det 

behöver taxorna justeras.  

Taxan för sotning justeras med 13,9% och taxan för brandskyddskontroll justeras 

med 1,9%. I det nya avtalet med entreprenören framgår att nästa justering taxan 

sker med sotningsindex i april 2023 och därefter justeras det årligen.  

Beslutsunderlag 

Taxa för sotning 2021-XX-XX 

Taxa för brandskyddskontroll 2021-XX-XX 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Vindeln 

Lars Tapani 

Brandchef 
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§ 28 

 

Diarienr: UBRN-2021/00022 

Ansökan utvecklingsanslag 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar:  

att godkänna ansökan om utvecklingsanslag för digitalisering av ett 

skadepreventionssytem. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har avsatt 6 miljoner kr för att stimulera digitala transformationen 
i kommunen. Det är första året kommunen har ett utvecklingsanslag för 
digitalisering. Anslaget ska bidra till att kommunens verksamheter med stöd av 
digitalisering och digital transformation stärker utvecklingsförmågan och över tid 
sänker kommunens driftskostnader. 

Hitintills har beviljats medel för nio av tretton ansökningar om utvecklingsanslag 
för digitalisering. Totalt beviljades 1,9 miljoner kronor.  
 
En ny ansökningsomgång är öppen med sista ansökningsdag 28 maj. 

Beslutsunderlag 

Ansökningsblankett Utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv 

 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 
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§ 29 

 

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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§ 30 

 

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 2021-02-01 – 2021-03-31  Bilaga.  
 
Anmälningsärende 
1.Protokollutdrag308 
2.Protokollutdrag25(002) 
2.2.Anvisning till nämnder förenklad rapport 
3.Protkollsutdrag286 
 

Beredningsansvariga  
Lars Tapani 
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§ 31 

 

Diarienr: URBR-2019/00011 

Övriga frågor Umeåregionens brand - och 

räddningsnämnd 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

 


