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Gemensam Räddningsnämnd för Piteå 
och Älvsbyns kommuner

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 1
Sammanträdesplan 2020 Gemensam räddningsnämnd Piteå - 
Älvsbyn
Diarienr 20GRN10

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn beslutar att under 2020 sammanträda 31 mars, 4 
maj, 8 september och 25 november.
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn beslutar att sammanträdet 2020-03-31 sker via 
Skype.
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn beslutar att den 4 maj ha en utbildningsdag med 
besök vid Piteå och Älvsbyns räddningstjänst.

Ärendebeskrivning
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn föreslås sammanträda 4 gånger per år. Ett första 
sammanträde hålls 14 januari, övriga sammanträden föreslås utifrån årsplan/tidplan för 
ekonomiska aktiviteter för kommunerna. Utifrån detta föreslås nämnden sammanträda 4 maj 
för att besluta om budget och verksamhetsplan, 8 september för att besluta om delårsrapport 
och 25 november för att besluta om internkontrollplan inför kommande år.
 
I samband med mötet 4 maj föreslås en utbildningsdag med besök vid Piteås och Älvsbyns 
räddningstjänster.
 
Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till räddningstjänstens förslag med tillägget att Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn sammanträder via Skype 2020-03-31 kl. 10.00.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut.
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Sammanträdesdatum
2020-01-14

Gemensam Räddningsnämnd för Piteå 
och Älvsbyns kommuner

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – 
Älvsbyn
Diarienr 20GRN 7

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn antar Delegationsbestämmelser för Gemensam 
räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.

Ärendebeskrivning
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får 
uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL.

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan 
nämnd.

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Beslutsunderlag
      Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn
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Sammanträdesdatum
2020-01-14

Gemensam Räddningsnämnd för Piteå 
och Älvsbyns kommuner

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Tillsynsinriktning 2020 Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn
Diarienr 20GRN9

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn antar Tillsynsinriktning 2020 Gemensam 
räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1§) ska kommunen utöva tillsyn över lagens 
efterlevnad inom kommunens område.

Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och 
anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes ansvar för 
att skydda sig och andra, sin egendom och miljön.

Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.

I kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av kom-
munfullmäktige och gäller från och med den 19/12 2016 anges bland annat att:
”Räddningsnämnden ska årligen, vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 
utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av 
allmänheten påtalade problem samt förelägganden”

Beslutsunderlag
      Tillsynsinriktning 2020 Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn
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Sammanträdesdatum
2020-01-14

Gemensam Räddningsnämnd för Piteå 
och Älvsbyns kommuner

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 4
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 20GRN12

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn väcker ärende om redovisning av arbetet för en 
gemensam arbetsgivare.
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn väcker ärende om namn för den gemensamma 
förvaltningen. 

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i 
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden. 
Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte 
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks.
 
Yrkanden
Robert Andersson (KD) väcker ärende om redovisning av arbetet för en gemensam 
arbetsgivare och namn för den gemensamma förvaltningen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut.
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Delegationsbestämmelser för 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – 

Älvsbyn 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Delegationsbestämmelser för 
Gemensam räddningsnämnd 
Piteå – Älvsbyn

Delegationsbestämmelse  2020-01-14 § 2  
Gemensam 
räddningsnämnd 
Piteå – Älvsbyn

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till
Gemensam räddningsnämnd 
Piteå - Älvsbyn 1 20GRN7 2022-12-31

Dokumentinformation Anger till vem Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn delegerat 
sin beslutanderätt till i vissa ärenden/grupper av ärenden

Dokumentet gäller för Förtroendevalda och tjänstemän 
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Sid 2

Vad menas med delegering
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.

Delegater

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får 
uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd.

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn (6 
kap 40 § KL). Anmälan av delegeringsbeslut till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn 
ska redovisas på nästa styrelsesammanträde. Återrapporteringen är viktig för att Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn dels ska kunna följa hur beslutanderätten används och dels för 
att beslutet ska få laga kraft. 

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs 
på den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat. 

Ärenden som inte får delegeras

Beslut i följande ärenden får inte delegeras (6 kap 38 § KL):
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars större vikt

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv.
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Delegering i brådskande ärenden

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en 
regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa 
sammanträde utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde.

Återkallelse av delegation

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla 
delegationsuppdraget. Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn kan också ta över ett ärende 
och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte har fattat ett beslut. 

Jäv

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna (6 kap 28-32 §§ KL gäller 
för förtroendevalda och anställda) 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden 
saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att 
redovisa på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande.

Styrande dokument

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom 
delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa 
uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska 
betraktas som ett komplement till denna. 
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Delegationslista

1. Allmänt..............................................................................................................................5
2. Ekonomi och Attest ...........................................................................................................6
3. Personalfrågor ...................................................................................................................7
4. Räddningstjänst .................................................................................................................8
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1 Allmänt Delegat
Allmänna ärenden

A Behörig firmatecknare för gemensam 
räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn

Ordförande/ vice ordförande/ 
Förvaltningschef var för sig.

B Brådskande ärenden då beslut inte 
kan anstå till Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn 
nästkommande sammanträde

Ordförande; Ers: vice ordförande

C Besluta att ändra en uppenbar 
felaktighet till följd av myndighetens 
eller någon annans skrivfel, räknefel 
eller något annat liknande 
förbiseende.

Ordförande; 
Ers: Vice ordförande, Förvaltningschef

D Behörig att ta emot rekommenderade 
brev

Registrator/Administratör/Nämndsekreterare

E Behörig att skriva på delgivning Registrator/Nämndsekreterare/administratör
F Yttrande angående hemvärnsmän Förvaltningschef; Avdelningschef
G Pröva om överklagande inkommit i 

rätt tid och besluta att avvisa försent 
inkommen överklagan.

Förvaltningschef; Ers: Handläggare 
förebyggande avd.

H Ändra överklagat beslut eller 
föreläggande enligt 27 § första 
stycket förvaltningslagen

Chef för tjänsteman som fattat beslut

I Personuppgiftsbiträdesavtal, 
undertecknande

Ordförande/ Vice ordförande/  
Förvaltningschef var för sig

J Rätt att vid förfall för angiven 
tjänstemannadelegat utöva den 
delegerande beslutanderätten 

Förvaltningschef

Handlingar- utelämnande avslagsbeslut
Beslut att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge 
yttrande över överklagan av sådant beslut.

K Beslut att inte lämna ut handling, 
uppställa villkor för utlämnandet eller 
avge yttrande över överklagan av 
sådant beslut

Förvaltningschef 
Ers: Avdelningschef

L Beslut att sekretessmarkera handling Förvaltningschef; 
Ers: Avdelningschef

M Beslut att inte lämna ut uppgift i 
handling på grund av sekretess

Förvaltningschef 
Ers: Avdelningschef

(14 av 24)



Sid 6

2 Ekonomi och Attest Delegat
Inköp
Upphandlingsbeslut över 0,1 prisbasbelopp enligt riktlinjer för Piteå kommuns 
upphandling (upphandlingar under 0,1 prisbasbelopp [2018: 4 550  kr] liksom avrop på ramavtal 
betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna)
(kommunstyrelsen är ansvarig för ramavtal vilka nyttjas av flera än en förvaltning, kommunstyrelsens 
förvaltningsspecifika köp samt bygg- och anläggningsentreprenader).

A Övriga upphandlingsbeslut upp till 
eller lika med 15 prisbasbelopp.
(2019: 697 500 kr)

Förvaltningschef

B Beslut om ramavtal och övriga 
upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 5 prisbasbelopp.
(2019: 232 000 kr).

Respektive avdelningschef inom egen 
verksamhet

C Upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 1 prisbasbelopp (2019: 46 500kr)

Ansvarig chef

D Brådskande inköp, service och 
underhållsåtgärder för att kunna 
upprätthålla räddningstjänstens 
beredskap. Ej under dagtid. Ej 
beloppsgräns

Insatsledare (i samråd med räddningschef i 
beredskap)

E Omfördelning från driftsanslag till 
investeringsanslag under löpande 
budgetår i enlighet med 
verksamhetsplan antagen av KF

Förvaltningschef

Avtal och hyreskontrakt
F Teckna avtal med uppdragstagare 

gällande externa förvaltningsuppdrag 
och förhyrning

Förvaltningschef

Beslutsattest
G Beslutsattestera för förvaltning Förvaltningschef
H Beslutsattestera för avdelning Avdelningschef
I Vidaredelegera beslutsattest Förvaltningschef
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3 Personalfrågor Delegat
Anställningsbeslut

A Avdelningschef Förvaltningschef 
B Första linjens chef Närmast överordnad chef
C Övriga utom korta vikariat mindre 

än 6 månader
Respektive chef

D Anställningar mindre än 6 månader Respektive chef/bemanningsenhet var för sig
Lönebeslut vid nyanställning för:

E Avdelningschef Förvaltningschef *
F Första linjens chef Närmast överordnad chef*
G Övriga anställda Personalspecialist
H Lönebeslut under pågående 

anställning
Personalchef/ Personalstrateg lönebildning 
var för sig

Godkännande av bisyssla:
I Avdelningschef Förvaltningschef
J Övriga anställda Förvaltningschef

Beslut om särskild avtalspension samt om åtgärder om att kvarstå i tjänst efter 
uppnådd pensionsålder:

K Anställda förutom förvaltningschef Förvaltningschef tillsammans med 
personalchef

Beslut om ledighet med eller utan lön:
L Anställda förutom förvaltningschef Närmaste chef

Beslut om ledighet för fackligt uppdrag:
M Anställda Närmaste chef beslutar om ledigheten och 

personalchef/personalstrateg lönebildning om 
lön ska utgå för ledigheten, var för sig.

Omplacering i samband med rehabilitering:
N Anställda mellan verksamheter Personalspecialist inom rehabilitering**

*Respektive chef har ansvar för lönesättning, men lönesättningen ska föregås av 
samråd med personalchef/personalstrateg lönebildning. Om enighet ej uppnås 
delegeras beslutanderätten till kommunchef.
**Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner
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4 Räddningstjänst Delegat
Ärenden avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE), och annan lagstiftning med anknytning till 
räddningstjänsten och den olycksförebyggande verksamheten

A Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i ärenden 
med stöd av 5 kap 1 § och 2 § första 
och andra stycket LSO

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

B Utfärda föreläggande och förbud i 
ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra 
stycket LSO

Utsedda tillsynsförrättare

C Medge att en fastighetsägare utför 
eller låter annan utföra sotningen på 
den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § 
andra stycket LSO

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

D Återta medgivande, enligt 
delegationspunkt 27c, för 
fastighetsägare att genomföra 
sotning på den egna fastigheten

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

E Utfärda förelägganden och förbud 
enligt 3 kap 6 § andra stycket i 
samband med kontroll från 
brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 
§ tredje stycket LSO

Av Piteå kommun och Älvsbyn kommun 
utsedd skorstensfejartekniker samt av 
Räddningschef utsedd räddningsledare 

F Besluta om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall, 
t ex vid soteld, enligt 3 kap 1 § andra 
stycket Förordningen om skydd mot 
olyckor (FSO)

Av Piteå kommun och Älvsbyn kommun 
utsedd skorstensfejartekniker samt av 
Räddningschef utsedd räddningsledare

G Meddela föreskrifter eller förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus 
enligt 2 kap 7 § FSO

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

H Avgöra att beslut ska gälla även om 
det överklagas enligt 10 kap 4 § 
andra stycket LSO

Beslutsfattaren

I Besvara remisser från andra 
kommunala myndigheter i ärenden 
rörande detaljplaner, bygglov m m 
som ej är av principiell karaktär eller 
i övrigt av större vikt

Utsedda tillsynsförrättare

J Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt den 
allmänna ordningsstadgan och lagen 
om allmänna sammankomster

Utsedda tillsynsförrättare

K Besvara remisser från Polis- Utsedd handläggare i samråd med aktuell 
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myndigheten i ärenden enligt 
brottsbalken rörande t ex 
spridningsrisk vid eventuell brand

räddningsledare

L Utse tjänstemän med rätt att besluta i 
tillståndsärenden enligt 17 § andra 
stycket och 18 § andra stycket LBE

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

M Besluta om återkallning av tillstånd 
enligt 20 § LBE

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

N Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE.

Förvaltningschef;
Ers: Avdelningschef

O Utfärda förelägganden och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE.

Utsedda tillsynsförrättare 

P Remissvar till Länsstyrelsen rörande 
tillstånd att bedriva vårdhem, 
barnstugor m.m.

Utsedda tillsynsförrättare 

Förvaltningschef är tillika Räddningschef och Avdelningschef är tillika Operativchef. 
______________________________________________________________
Upprättad GRN 2020-01-14 § 2
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Sid 1

Tillsynsinriktning för 2020 enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Allmänt
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1§) ska kommunen utöva tillsyn över lagens 
efterlevnad inom kommunens område.
Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och 
anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes ansvar för att 
skydda sig och andra, sin egendom och miljön.
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.
I kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 19/12 2016 anges bland annat att:
”Räddningsnämnden ska årligen, vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 
utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av 
allmänheten påtalade problem samt förelägganden”

Tillsynsplan för 2020 enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Under 2020 ska tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor utföras på nedanstående 
byggnader/anläggningar med tillhörande verksamhet inom Piteå och Älvsbyns kommuner.

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2020

Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap 4 § (farlig verksamhet) vid minst ett tillfälle under mandatperioden.

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit Kappa 
Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, Norrgasol 
AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och verksamheten på 
batterigatan, Olle Svenssons Partiaffär, Sunpine AB samt ett antal bergtäkter.

- I övrigt bör Räddningstjänsten delta vid samordnad tillsyn enligt Länsstyrelsens tillsynsplan 
för Sevesoanläggningar.

(21 av 24)



Sid 2

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2020
Tematillsyn enl. 2kap. 2§ utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad det 
gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller 
anläggningar med sprinkleranläggningar, osv.

- Sjukhus och hälsocentraler
- Äldreboenden
- Kyrkor och frikyrkor
- Nya fabriker, industrier, butiker, samlingslokaler eller liknande – första tillsyn.

Samt ett urval inom nedanstående objektsgrupper där tillsyn genomförts 2016 eller tidigare.
- Små och medelstora Handel/butiker
- Små och medelstora Industrier
- Bostadstillsyn - Flerbostadshus med fler än 2 våningar. Stickprovskontroller av förekomst 

av brandvarnare i flerbostadshus samt kontroll av räddningstjänstens åtkomlighet, 
anordningar för brandsläckning, rökluckor och brandavskiljande dörrar i trapphus.

 Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2020
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från 
allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn.

- Pågående byggverksamheter.
- Kommer att utföras efter påtalat behov.
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Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011)

Allmänt
Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska kommunen utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen.
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.

Tillsynsplan för 2020 enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011)

Under 2020 ska tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor utföras på nedanstående 
byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet inom Piteå och Älvsbyns kommuner.

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2020
Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap. 4 § enligt Lagen om skydd mot olyckor (farlig verksamhet) vid minst ett 
tillfälle under mandatperioden.

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit Kappa 
Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, Norrgasol 
AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och verksamheten på 
batterigatan, Olle Svenssons Partiaffär, Sunpine AB samt ett antal bergtäkter.

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2020
Tematillsyn är tillsyn utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad det 
gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller där 
brandfarliga och explosiva varor hanteras och saluförs osv.

Ett urval inom nedanstående objektsgrupper.
- Bemannade och obemannade drivmedelsstationer.
- Butiker som saluför tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara.
- Verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara.

Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2020
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten 
eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn.

- Pågående byggverksamheter.
- Kommer att utföras efter påtalat behov.
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