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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

Övriga deltagare 
Christer Lundgren(() 

Ej tjänstgörande ersättare 

Olov Nilsson (S) 

Lars Tängden (C) 

Tjänstemän 

Lars Tapani, brandchef 

Susanne Ångdal, nämndsekreterare 

Elisabeth Husing, kommunikatör 

Anneli Lyxell, controller 

Justerares~ ~ ~ Utdraget bestyrks: 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

Behandling av mötesärende 

§ 31 
Diarienr: URBR-2018/00033 

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. 

Justerares sign: Utdraget bestyrks: 

/_;/~ ~ 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 32 

Diarienr: URBR-2018/00038 

Föregående protokoll 
Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

att godkänna föregående protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 

Justerares sign: 

LJJtGfD 
Utdraget bestyrks: 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 33 

Diarienr: URBR-2018/00019 

Verksamhetsrapport 
Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

att godkänna muntlig redovisningen av verksamhetsrapport. 

Ärendebeskrivning 
Brandförsvaret har upprättat rapport för verksamhetsuppföljning och 

internkontrolluppföljning för Brand- och räddningsnämnden. 

Anneli Lyxell informerade muntlig verksamhetsrapport. 

Beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 

Beslutet ska skickas till 

Lars Tapani 

Anneli Lyxell 

Justerares sign: 

Uc4W 
Utdraget bestyrks: 



Sida 6 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 34 
Diarienr: URBR-2018/00034 

Uppdragsplan 2019 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

att fastställa uppdragsplan 2019 

Ärendebeskrivning 
Brandförsvaret har upprättat rapport för uppdragsplan för Brand- och 

räddningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Rapport för uppdragsplan. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

Utdraget bestyrks: 



Uppdragsplan 2019 Umeåregionens räddningsnämnd 

Strategisk plan ~ ( KF budgetdiraktiv ) Uppdragsplan 
vHksamhet Genomförandeplan .... [ Aktivitetsplan ) 

' ------· Uppdragsplan 
inre kvalitet 

Umeå regionens brand-och räddningsnämnd 

Nämnd: Ordförande: 

Umeå regionens brand- och räddningsnämnd Lena Karlsson Engman(S) 

Uppdrag 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd är en gemensam nämnd för de tre kommunerna 
Robertsfors, Umeå och Vindeln. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att inom ramen för sitt 
uppdrag verka för att skapa trygghet i de tre medlemskommunerna. 

Nämnden har uppdrag från de tre kommunerna som grundar sig i de krav på kommunerna 
som anges lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO): 

• ansvara för olycksförebyggande åtgärder mot brand och 
• ansvara för räddningstjänstverksamhet. 

Huvudansvaret för samordning av kommunernas övriga arbete med skydd mot olyckor ligger 
dock kvar i respektive kommun (1 kap. 6 § LSO). 

Nämndens uppdrag är också att svara för kommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor: 

• ansvara för tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva varor. 
• ansvara för att utföra tillsyn över hantering av brandfarliga och explosiva varor 

Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor: 

• ansvara för att tillse att allmänheten får tillgång till aktuell information om de 
verksamheter som omfattas av denna lag 

• ansvara för att informera allmänheten om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för 
att skydda allmänheten. 

Nämnden skall också inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunerna i 
deras arbete inom främst: 

• lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

• plan- och bygglagen (2010:900), samt 

• i frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar . 
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Uppdragsplan 2019 Umeåregionens räddningsnämnd 

Strategisk plan ( KF budgetdirektiv ) 
Uppdragsplan 
verksamhet 

' ------· Uppdragsplan 
inre kvalitet 

Genomförandeplan .._ [ Akthtit.etsplan ) 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna i Umeå. 

Yttre kvalitet 

Långsiktiga mål som samtliga nämnder omfattas av: 

• Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet 
med visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

• För att klara kompetensförsörjningen ska de möjligheter som den digitala 
transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 
verksamhetsutveckling 

• Vi sak skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 
samhället såväl som sina egna liv. 

Nämndsmål: 

Medborgarfokus 
Vid brand- och räddningsnämndens förvaltning och utveckling ska medborgarnas synpunkter 
tas tillvara genom att avgöra vilka externa och interna frågor som är re levanta för den 
strategiska inriktningen och som påverkar förmågan att nå de avsedda resultaten med fokus på 
medborgarnas behov. Därvid ska vi särskilt beakta förutsättningar för kvinnor och män att ha 
samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. 

Säker och välfungerande infrastruktur 
En välfungerande, säker och trygg vardag för al la medborgare ska skapas med 
effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om. Brand- och 
räddningsnämnden ska kontinuerligt utvärdera situationen i kommunerna och 
planera för att ha tillfredställande responstid och uthållighet och över t id kunna 
hantera både samtidiga och långvariga räddningsinsatser samt effektivt bedriva 
tillsynsverksamhet för att bibehålla ett tillfredställande brandskydd i kommunerna. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Kontrollera brandskydd i bostäder med särskild inriktning motradhus 

• Information och utbildning i självskydd tillallmänheten 
• Utreda hur Umeå stadsutveckling påverkar insatstider förräddningsinsatser 
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Uppdragsplan 2019 Umeåregionens räddningsnämnd 

Strategisk plan ~ KF budgetdirektiv 

Inre kvalitet 
KF - Övergripande visioner: 

Uppdragsplan 
verksa mhet 

------~ Uppdragsplan 
inre kvalitet 

Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. 

Genomförandep lan. ..,_ ( Akl:lvitetsplan J 

Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 
Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. 
Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. 

Nämndsmål 

Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbete heltid 

Riktvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30. 

Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är centralt för att verksamheten 
ska kunna bedrivas med hög effektivitet och kvalitet samt fortsätta utvecklas. 
Ingenjörer är en kritisk personalgrupp med stor efterfrågan och konkurrens från 
andra aktörer. Att vara en attraktiv arbetsgivare är nödvändigt för att kunna 
konkurrera med externa marknaden, där kommunen erbjuder intressanta 
arbetsuppgifter och ett gott arbetsklimat. 

Brandpersonal i beredskap {RiB) är en annan kritisk personalgrupp där 
arbetssituationen är komplex eftersom det baseras på en bisyssla till annat arbete. 
För att attrahera dessa grupper behövs en rimlig ersättningsnivå i form av såväl löner 
som andra värden som skapar attraktivitet. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare ska verksamheten styras med ett närvarande 
ledarskap och organiseras i mindre arbetsgrupper som skapar goda förutsättningar 
för attraktiva och hälsobefrämjande arbetsplatser. För att skapa förutsättningar för 
god planering och genomförande av uppdrag/aktiviteter ska regelbundna 
verksamhetsmöten genomförs. 

När nämnden beslutat årets mål ska all personal deltaga till att skapa relevanta 
aktivitetsplaner för året och vid de individuella medarbetarsamtalen ska planering 
göras för att alla medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt till de beslutade 
aktiviteterna. 

Tillsvidare- och heltidsanställning är grunden för personalens försörjningsförmåga och 
ska tillgodoses så långt det är möjligt med de resurser som verksamheten är tilldelad i 
budget. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med särskild inriktning mot psykosocial 

arbetsmiljö 

• Anpassa brandstationer så att jämlika förhållanden mellan män och kvinnor råder 

• Arbete med kompetensförsörjning fö r att få fler kvinnor i 

räddningstjänstverksamheten 

• Att rekrytera personal inom svårrekryterade områden som handläggare och personal 
inom RiB-verksamheten 
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Uppdragsplan 2019 Umeåregionens räddningsnämnd 

Strategisk plan i., 
KF budgetdirektiv • .......__u_ie_Pr~_~!-~-s~-~~-n__,. • Genomförandeplan • [ Akl:ivimtsplan J 

Produktivitet 

Nämndsmål: 

______., 
Uppdragsplan 

inre kvalitet 

Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten 
Inom brand- och räddningsnämndens verksamhetsområde är omvärldsbevakning viktig för att följa 
utvecklingen för att kunna nyttja ny teknik för effektiviseringar. En väsentlig teknikutveckling sker 
inom räddningstjänstverksamheten där både materiel och metoder utvecklas för att kunna genomföra 
effektiva räddningsinsatser som anpassas efter de olika räddningsstyrkornas förutsättningar. 
Teknikutvecklingen är därvid starkt kopplad till de investeringsmedel som finns att förfoga över. 

Ny teknik med nya arbetsmetoder är också väsentligt för att underlätta för den enskilde medborgaren 
att kontakta brand- och räddningsnämndens förvaltning för att ansöka om olika typer av tillstånd. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Inleda en förstudie avseende förutsättningar och möjligheter till digitalisering av 

ansökningsprocesser mm 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och 
effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade 
normer. Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i 
antaganden är en viktig grundförutsättning. De tillgängliga resurserna bestämmer graden av 
måluppfyllelser - ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid 
resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Beslut ska 
innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar 
kommunens ekonomi och hur det ska finansieras. 

Största delen av brandförsvarets resurser förbrukas inom räddningstjänstverksamheten som 
till stor del består av beredskapskostnader för att kunna utföra insatser vid behov. I 
verksamheten ska kontinuerlig översyn göras över hur resurser förbrukas på effektivaste sätt 
där billigast lösning söks som ger tillräckligt hög kvalitet. 

Brandförsvaret har inför detta år fått medel för volymökning, men saknar full kompensation 
för kostnad- och löneökningar över tid. Detta ska i möjligaste mån hanteras genom egen 
effektivisering i verksamheten men där det inte är möjligt ska ambitionsnivån och kvaliteten 
justeras. 

Ekonomiska ramarna för perioden redovisas i tabellen här nedanför. 

4 



Styrkort: Uppdragsplan 2019 I mål och resultatmått för Umeåregionens räddningsnämnd 

Yttre kvalitet 

Långsiktiga mål: 
Umeå regionens tillväxt ska klaras 
med social, ekologisk, kulturell och 
ekonomisk hållbarhet med visionen 
om 200 000 medborgare i Umeå år 
2050 

., ~/1 .. J<Y.V 

Medborgarfokus 
Vid kommunens förvaltn ing och 
utveckling ska medborgarnas 
synpunkter tas tillvara 

Säker och välfungerande 
i nfra struktur 
En väl fungerande, säkert och 
trygg vardag för alla medborgare 
ska skapas med effektiva 
metoder som säkrar 
infrastrukturens tillgänglighet 
året om. 

Nöjdhet med Räddningstjänst (SCB) 
Professionell myndighetsutövning brandskydd (SKL) 

Responstid för räddningstjänst dvs. tid från när 112 
anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i 
minuter: 

Robertsfors 
Umeå 
Vindeln 

Beredskapsgrad deltid 

Antal personer som utbildats av kommunen i att 
förebygga eller hantera bränder/1 000 invånare: 

Robertsfors 
Umeå 
Vindeln 

78 
83 

79 

12,3 
12,0 
22,7 

7 
27 

9 

79 

12,31 
12,0 
22,7 

100% 1 

>7 
>27 

>9 

>79(snitt) 
83 

12,3 
12,0 
18,0 

100% 

>7 
>27 

>9 
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Styrkort: Uppdragsplan 2019 I mål och resultatmått för Umeåregionens räddningsnämnd 

Inre kvalitet 

Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande Andelen långtidsfriska, 90% 90% Kompl senare 
arbetsplatser Sjukfrånvaro i%, 4,0% 4,0% Kompl senare 

Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförda 100% 
medarbetarsamtal 

Vi ska ha ett närvarande ledarskap som 
skapar förutsättningar för goda resultat 

Riktvärdet för antalet medarbetare 

per chef ska vara högst 30. Antal medarbetar/chef <15 

Vi ska ha engagerade medarbetare med Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i 

rätt kompetens utryckningstjä nst: 14,3% >14,3% >14,3% 
- Robertsfors 10,2% >10,2% >10,2% 
- Umeå 14,8% >14,8% >14,8% 
- Vindeln 

Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning Andel tillsvidareanställda, Umeå regionen 90% Komp! senare 

som norm Andel heltidsanställda 100% Komp! senare 

fec~ 6 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 35 

Diarienr: URBR-2018/00037 

lnternkontrollplan 2019 
Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

att godkänna rapport för interkontrollplan 2019 

Ärendebeskrivning 
Brandförsvaret har upprättat rapport för interkontroll för Brand- och 

räddningsnämnden. 

Bes I utsunderlag 
Uppföljning lnternkontrollplan URBR 2019. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Lars Tapani 

Beslutet ska skickas till 

Lars Tapani 

Utdraget bestyrks: 



Intern kontrollplan 
År: 2019 

Nämnd/Verksamhet: Umeå regionens brand- och räddningsnämnd 

Förtroende från andra aktörer I Förtroendeskada -bisysslor, representation, 
gåvor 

Kompetensbrist inom ingenjörsområdet eftersom 
få personer väljer att söka sig till kommunerna 
vi lket medför att konkurrensen på marknaden är 
hård. Då förutsättningarna förändras, 
arbetsbelastningen ökar i kombination med att 
behöva möta missnöje från allmänheten och 
internt inom arbetslagen finns risk att vi tappar 
ytterligare kompetent personal, och får svårare 
rek lera. 

Säker och välfungerande Risk att räddningsstyrkor inte hinner fram vid 
infrastruktur brandtil lbud inom rimlig tid när staden växer 
En välfungerande, säker och utifrån nuvarande placering av brandstationen i 
trygg vardag för alla Umeå. 
medborgare ska skapas med Brist på personal för att upprätthålla styrkor med 
effektiva metoder som säkrar beredskapsbrandmän (deltidsbrandmän). 
infrastrukturens tillgänglighet 
året om. (Nämndsmål) 

}IYC G@ 

3 

4 

4 

14 

3 9 Följa de uppförandekoder som är under I Brandchefen I 2019 
framtagande med fokus på bisysslor under 2019. 

4 16 Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med I Brandchefen I Löpande 
ett närvarande ledarskap och organisera 
arbetslag i mindre grupper för att skap goda 
möjligheter till delaktig. Verka för 
konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och 
förmåner för kritisk personal. 

4 16 Arbeta för två nya brandstationer i stadens I Brandchefen 12020 
ytterområden för att korta utryckningstiderna. 

14 116 
I Omvärldsbevaka i övriga Sverige med likartade I Brandchefen / Löpande 

problem för att gemensamt försöka hitta goda 
exempel. 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 36 
Diarienr: URBR-2018/00025 

Kvalitetsdeklaration 2019 

Beslut 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd beslutar 

att godkänna kvalitetsdeklaration 2019. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds kvalitetsdeklaration. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsdeklaration Brandförsvar och säkerhet. Bilaga. 

Be red ni ngsa n sva riga 

Lars Tapani 

Justerares sign : 

llC QV 
Utdraget bestyrks: 



Kvalitetsdeklaration 
Umeåregionens Brandförsvar 

Vårt uppdrag 

Vi är till för att hjälpa alla i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner vid brand eller 
andra olyckor. Vi ska arbeta för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
eller andra olyckor. Vi ska verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand, 
allt enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om extraordinära 
händelser. 

Vi lovar 

Ge kommunernas medborgare viktig information om brandskydd, första åtgärder 
vid olyckor och beredskap för kriser och extraordinära händelser. 

Erbjuda anpassad utbildning i brandskydd och första hjälpen för att stärka den enskilde 
medborgarens förmåga att hantera olyckor. 

- Följa upp och kontrollera att verksamheter, företag, organisationer och enskilda tar 
ansvar för sitt eget brandskydd. Detta gör vi genom en effektiv tillsynsverksamhet och 
rådgivning. 

- Förbereda insatser så att vi alltid är redo att möta alla typer av olyckor inom ramen för 
kommunens riskbild. 

Vi vill bli bättre 

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss genom att vi hela tiden bevakar samhälls
utvecklingen. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår 
utveckling, och externa revisorer reviderar verksamheten enligt den certifieringen kräver. 

Tillsammans med medborgarna vill vi skapa en säkrare och mer attraktiv region, en ännu bättre 
region att bo och verka i helt enkelt. Därför ber vi att ni lämnar synpunkter och även klagomål 
på vår verksamhet, antingen direkt till vår personal eller via medborgarslussen på Umeå 
kommuns hemsida, www.umea.se. 

Vill du veta mer? 

E-post: 
Telefon: 

umeabrandforsvar@umea.se 
090-16 22 00 

Webbsida: www.umea.se/brand 
Adress : Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar Signalvägen 14 901 84 Umeå 

Fastställd 

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 
8 november 2018 . 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 37 

Diarienr: URBR-2018/00015 

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. 

att presidiet bereds möjlighet att delta vid SKL:s 

presidiesdagar den 5 - 6 februari 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom nämndens verksamhetsområden 

presenteras. 

Bes I utsunderlag 

Inga kurser eller konferenser har inkommit. 

Utdraget bestyrks: 
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Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 38 

Diarienr: URBR-2018/00035 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2018 

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 Brandförsvar och säkerhet. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

Utdraget bestyrks: 



I ' 
"".vaFöll~~" 

Daedalos export - Ärendeåtgärder 

Diarie nr 
Datum, åtgärd 

Ärendemening Åtgärdsbenämning 
reg 

2018-0003 
2018-08-13 

Brandskyddskontroll - Sofiehem Föreläggande 

56 10:83 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-08-13 

Brandskyddskontroll - Sofiehem Föreläggande 

55 10:65 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-09-11 Brandskyddskontroll 

Föreläggande 

94 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-08-21 

Brandskyddskontroll • Yttertavle Föreläggande 

54 S:12 Skorstensfejarmästare 

2018-0002 
2018-06-13 

Brandskyddskontroll • Ytterboda Föreläggande 

74 5:2 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-06-27 

Brandskyddskontroll Ytterboda Föreläggande 

59 3:72 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-07-05 

Brandskyddskontroll - Ytterboda Föreläggande 

57 2:42 Skorstensfejarmästare 

2018-0003 
2018-07-05 Brandskyddskontroll - Ostnäs 1 :12 

Föreläggande 

58 Skorstensfejarmästare 

2018-0004 
2018-09-20 Brandskyddskontroll 

Föreläggande 

14 Skorstensfejarmästare 

2018-0004 
2018-09-17 

Brandskyddskontroll - Föreläggande 

06 Föreläggande Skorstensfejarmästare 

2018-0004 
2018-09-14 Brandskyddskontroll 

Föreläggande 

00 Skorstensfejarmästare 

2018-0002 
2018-06-15 Egenrensning Medgivande om 

84 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

23 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-11 Egenrensning 

Medgivande om 

71 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

22 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-26 Egenrensning 

Medgivande om 

32 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-20 Egenrensning 

Medgivande om 

15 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-20 Egenrensning 

Medgivande om 

13 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

18 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-15 Egenrensning 

Medgivande om 

81 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-15 Egenrensning 

Medgivande om 

82 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-18 Egenrensning 

Medgivande om 

88 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-26 Egenrensning 

Medgivande om 

31 egenrensning 

201 8-0002 
2018-06-15 Egenrensning 

Medgivande om 

85 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-26 Egenrensning 

Medgivande om 

30 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-26 Egenrensning 

Medgivande om 

30 egenrensning 

Räddningstjänsten Umeå-Robertsfors-Vindeln 

2018-10-29 

Sida 1 av 2 

Daedalos 

Berör, 
Berör, kommun Handl, åtgärd 

fastighet 

Sofiehem 10:83 Umeå 
Christer 

Björkman 

Sofiehem 10:65 Umeå 
Christer 

Björkman 

Hörneå 35:23 Umeå Tor Håkansson 

Yttertavle S: 12 Umeå 
Christer 

Björkman 

Ytterboda 5:2 Umeå 
Christer 

Björkman 

Ytterboda 3:72 Umeå 
Christer 

Björkman 

Ytterboda 2:42 Umeå 
Christer 

Björkman 

Ostnäs 1 :12 Umeå 
Christer 

Björkman 

Nyodlingen 17 Umeå 
Christer 

Björkman 

Häradsdomaren 

3 
Umeå Tor Håkansson 

Bygdeå 
Robertsfors 

Christer 

Kyrkobord 2:2 Björkman 

Stenfalken 2 Umeå James Cooper 

Gumboda 9:40 Robertsfors James Cooper 

Sörmjöle 5:80 Umeå James Cooper 

Sävar 66:147 Umeå James Cooper 

Sävar 61 :138 Umeå James Cooper 

Sävar 61 :128 Umeå James Cooper 

Stöcksjö 29:1 Umeå James Cooper 

Röbäck 78:17 Umeå James Cooper 

Bjännsjö 1:1 02 Umeå James Cooper 

Bjännsjö 1:104 Umeå James Cooper 

Haddingen 
Umeå James Cooper 

1:86 

Sjöfrun 10 Umeå James Cooper 

lvarsboda 2:93 Umeå James Cooper 

Strandåker 1 :89 Vindeln James Cooper 

Strandåker 1 :89 Vindeln James Cooper 



Daedalos export • Ärendeåtgärder 

Diarienr 
Datum, åtgärd 

Ärendemening Åtgärdsbenämning 
reg 

2018-0004 
2018-09-20 Egenrensning 

Medgivande om 

16 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-18 Egenrensn ing 

Medgivande om 

09 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

25 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-15 Egenrensning 

Medgivande om 

80 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-15 Egenrensning 

Medgivande om 

83 egenrensning 

2018-0002 
2018-06-18 Egenrensning 

Medgivande om 

87 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

19 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-21 Egenrensning 

Medgivande om 

19 egenrensning 

2018-0004 
2018-09-26 Egenrensning 

Medgivande om 

29 egenrensning 

2018.0019 
2018-05-07 

Egenrensning distrikt 2 • Medgivande om egensotning 

6 ERSMARK 10:12 - ERSMARK 10:12 

2018.0022 
2018-05-18 

Egenrensning distrikt 1 - LOTSEN Medgivande om egensotning 

2 6 - LOTSEN 6 

2018.0021 
2018-05-17 

Egenrensning distrikt 2 - RÖBÄCK Medgivande om egensotning 

8 78:1 - RÖBÄCK 78:1 

2018.0022 
2018-05-18 

Egenrensning distrikt 2 - SÖRBÖLE Medgivande om egensotning 

3 6:19 - SÖRBÖLE 6:19 

2018.0022 
2018-05-21 

Egenrensning distrikt 2 - Medgivande om egensotning 

7 TREKANTEN 3 - TREKANTEN 3 

2018.0022 
2018-05-21 

Egenrensning distrikt 1 - Medgivande om egensotning 

8 YTTERBODA 3:100 - YTTERBODA 3:100 

2018-0004 
2018-09-25 Tillstånd Explosiv vara Tillståndsbeslut 

28 

2018.0021 
2018-06-18 

Tillstånd explosiv vara -
Tillståndsbeslut 

4 Djäkneboda 1 :45 

2018.0023 2018-06-27 Tillstånd explosiv vara - Tillståndsbeslut 

2018-0004 
2018-09-20 

Tillfällig hantering Brandfarlig 
Tillståndsbeslut 

08 vara 

2018-0003 
2018-09-18 

Tillstånd Brandfarlig vara - Qstar 
Tillståndsbeslut 

09 Granö 

2018-0003 
2018-07-10 Tillstånd Brandfarlig vara Tillståndsbeslut 

21 

2018-0004 
2018-09-28 Tillstånd Explosiv vara Tillstånds beslut 

10 

2018-0003 
2018-07-03 Tillstånd Explosiv vara Tillståndsbeslut 

07 

2018-0002 
2018-10-02 

3000, 310, Tillstånd Brandfa rlig 
Tillståndsbeslut 

94 vara - Stena Recycling AB 

2018-0003 
2018-09-18 

Tillstånd Brandfarlig vara - Qstar 
Tillståndsbeslut 

08 Rödåsel 

51 st 

Räddningstjänsten Umeå-Robertsfors-Vindeln 

2018-10-29 

Sida 2 av 2 

Daedalos 

Berör, 
Berör, kommun Handl, åtgärd 

fastighet 

Ramsele 9:1 Vindeln James Cooper 

Gladaberg 8:1 Vindeln Tar Håkansson 

Bjurfors 1 :44 Vindeln Tar Håkansson 

Yxan 17 Umeå James Cooper 

Rödå 8:3 Umeå James Cooper 

Obbola 23:246 Umeå James Cooper 

Halmsund 6:75 Umeå James Cooper 

Halmsund 6:75 Umeå James Cooper 

Avanäs 1:10 Umeå James Cooper 

Ersmark 10:12 Umeå James Cooper 

Lotsen 6 Umeå James Cooper 

Röbäck 78:1 Umeå James Cooper 

Sörböle 6:19 Umeå James Cooper 

Trekanten 3 Umeå James Cooper 

Ytterboda 3: 100 Umeå James Cooper 

Fordonet 5 Robertsfors Tor Håkansson 

Djäkneboda 
Robertsfors Tor Håkansson 

1:45 

Företagaren 1 Umeå Tor Håkansson 

Junkboda 5:1 Robertsfors Tar Håkansson 

Tegsnäset 1:74 Vindeln Tar Håkansson 

VÄSTERTEG 
Umeå Tor Håkansson 

13:38 

Kåddis 5:13 Umeå Tor Håkansson 

Sävar 19:8 Umeå Tar Håkansson 

Halmsund 2:65 Umeå Tor Håkansson 

Rödå 4:11 Umeå Tor Håkansson 



Sida 11 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§ 39 

Diarienr: URBR-2018/00017 

Övriga frågor Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

• Diskussion om hantering av över- och underskott mellan 
kommunerna och i bokslut. 

• Beslut att nästa mötesdag blir 20/2 2019 

Justerares sign: Utdraget bestyrks: 

~Qv 



Sida 12 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-11-08 

§40 

Diarienr: URBR-2018/00018 

Bidrag nätverk för kvinnor inom räddningstjänst 

Beslut 

att bevilja bidrag med 10 000:-/år i 3 år till Nätverk för kvinnor inom 

räddningstjänsten. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
Nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten. Bilaga 

Bered ni ngsansva riga 
Lars Tapani 

Beslutet ska skickas till 

Justerares sign : 

1//t~ 
Utdraget bestyrks: 


