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Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande)
Tomas Egmark (S) (vice ordförande) deltar via Zoom
Karl-Erik Jonsson (M) deltar via Zoom
Daniel Strandlund (C) ersätter Robert Andersson (KD) deltar via 
Zoom

Övriga deltagare Maria Öman (Kommunsekreterare)
Torbjörn Johansson (Räddningschef)
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§ 12
Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021 för 
gemensam räddningstjänst Piteå-Älvsbyn
Diarienr 20GRN48

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn antar Verksamhetsplan 2021-2023 och årsbudget 
2021 för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn.
 
Ärendebeskrivning
Ett förlag till verksamhetsplan 2021-2023 för Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 
har upprättats utifrån grundläggande uppdrag, politiskt uppsatta mål samt av 
Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Piteå kommun.
_______
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn beslutade 2020-03-31 § 6 att ge 
Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn i uppdrag att ta fram förslag på till Verksamhetsplan 
(VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2021-2023 Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn 
 Planerade fordon för utbyte perioden 2021 - 2023 samt långsiktig investeringsplan
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§ 13
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Ansökan och beslut om att få sota själv (dnr 20GRN6-1)

 Ansökan och beslut om att få sota själv (dnr 20GRN6-2)

 Byggmax Piteå  - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2020-01-16 - BESLUT (dnr 20GRN3-2)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering O´learys (dnr 20GRN24-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning, nattklubbsverksamhet.  GB Grill & Beverage AB 
(O´learys). (dnr 20GRN5-3)

 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2019-000671 (dnr 20GRN20-1)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Folketshus Sjulsmark. Sjulsmarks sportklubb 
(dnr 20GRN8-4)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning för Nattklubbsverksamhet. Red angus reataurants 
Sweden AB (dnr 20GRN4-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Dans i lokalen Hemlunda, Nolia City konferens. Piteå 
Folkets Husförening (dnr 20GRN18-3)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Centrum krog i Piteå AB. (dnr 20GRN23-
4)

 Yttrande offentlig tillställning. Danstillställning på Piteå Stadshotell. Piteå Stadshotell AB (dnr 20GRN19-4)

 Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning Älvsbyns Folketshusförening (dnr 20GRN31-2)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Utomhuskonsert Pite Havsbad. Pite Havsbad 
AB (dnr 20GRN28-4)

 Yttrande offentlig tillställning. Marknad, Öjebyn. Kyrkstugeägarnas Intresseförening (dnr 20GRN30-3)

 Yttrande offentlig tillställning. Kyrkmarknad, Öjebyn. Piteå Dansar och Ler AB (dnr 20GRN29-3)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 20KS14-2)

 Broteknik i Norr AB  - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2020-02-06 - BESLUT (dnr 20GRN25-2)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.  Pålbergets Byagård, Piteå (dnr 20GRN27-4)

 Yttrande offentlig tillställning. Festspelen - Backyard, Acusticumområdet, Piteå. (dnr 20GRN32-7)

 Avsiktsförklaring - Säker Digital kommunikation (dnr 20KS77-13)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Café Röda Lyktan Småstaden, Piteå. (dnr 20GRN35-5)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering Storgatan och Uddmansgatan. Espresso House Sweden 
AB (dnr 20GRN37-5)

 Yttrande offentlig tillställning. Examensfest i Norrfjärden 2020. Folkets hus förening i Norrfjärden (dnr 
20GRN36-4)

 Yttrande offentlig tillställning. Nationell och internationell hundutställning i Roknäs 2020. Södra 
Norrbottens Kennelklubb (dnr 20GRN33-3)

 Tilläggsyrkande i ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Svensbyfjärdens ytvattentäkt (dnr 20KS137-1)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-3)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-4)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-5)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-6)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-7)
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 Ansökan och beslut om att själv få rengöra, sota (dnr 20GRN6-8)

 Sakkunnigutlåtande (dnr 20GRN26-2)

 Smurfit Kappa Kraftliner - Beslut om Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (dnr 20GRN39-3)

 Yttrande gällande serveringstillstånd på Galaxen Forum (dnr 20GRN44-5)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Bastard Burgers. Uddmangatan 8 1apri-31 okt. 
Streetfood i Piteå AB (dnr 20GRN41-5)

 Sakkunnigutlåtande (dnr 20GRN38-2)

 Beslut om tillstånd för hantering av explosiva varor - Norrbottens Bergteknik AB. (dnr 20GRN43-7)

 Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 20GRN6-9)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tivoli, lotterier, spel, karuseller samt försäljningsstånd 
på Pite Havsbad, Piteå. European Funfair AB (dnr 20GRN45-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tivolianordningar och affishering i samband med 
PDOL 22-7-26-7 2020. European funfair AB. (dnr 20GRN46-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Storgatan 37 och Rådhustorget, 
Piteå,  Nya Hansens Konditori. (dnr 20GRN53-4)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Lions Loppmarknad med försäljning  2020. Noliahall2 
Mässområde Piteå. (dnr 20GRN54-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Kanalsimmet den 2020 samt uppsättning av 
banderoller. Piteå Sportdykarklubb. (dnr 20GRN55-3)

 Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Prefabmästarna Sverige AB (dnr 20GRN56-5)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Nodo lounge och cocktailbar, Storgatan 
54, Piteå. Amet In Tempore AB. (dnr 20GRN42-6)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Sinnenas Ateljé, Piteå. (dnr 20GRN58-5)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Ekbergs Konditori Michael Bieri AB (dnr 20GRN60-3)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra (sota). (dnr 20GRN6-10)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Festspelen Backyard Afterski Team Norrland. 
(dnr 20GRN57-5)

 Delegationsbeslut Medfinansiering - Intensifiering av Norrbottniabanan 2020-2024 (dnr 20KS178-6)

 Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Skoogs Bränsle AB, STADSÖN 8:47. (dnr 20GRN59-2)

 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2020-000063. (dnr 20GRN64-2)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Centrum Krog i Piteå AB. (dnr 20GRN62-3)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Karls Källa. Karls Källa i Piteå AB (dnr 20GRN63-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning, Dans, nattklubbsverksamhet. Karls Källa i Piteå AB. 
(dnr 20GRN65-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Röda Lyktan i Piteå AB. (dnr 
20GRN66-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Thai Garden restaurang (dnr 
20GRN69-4)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra (sota). (dnr 20GRN6-11)

 Ansökan och beslut om att själv få rengöra (sota). (dnr 20GRN6-12)

 Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - BDX Företagen AB. (dnr 20GRN61-2)
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§ 14
Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten 
Piteå - Älvsbyn
Diarienr 20GRN40

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn antar Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom 
räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för externa 
tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn till gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 
tjänster och med Konsumentprisindex (KPI) för materiel.

Ärendebeskrivning
I och med gemensam räddningsnämnd och organisation ska taxan beslutas på nytt i respektive 
kommun. Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten har sedan 
tidigare reviderats årligen enligt index.

Höjning för 2020 enligt PKV med 2,7% och höjning enligt KPI med 1,45%.

Beslutsunderlag
 Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn
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§ 15
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor
Diarienr 20GRN68

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn antar Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för tillstånd och 
tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd.

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen 
kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering av 
brandfarlig eller explosiv vara.

Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök 
som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får kommunen ta ut avgift för 
tillsyn och tillståndsprövning.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har gjort en översyn av taxorna för tillstånd och tillsyn 
enligt LBE samt tillsyn enligt LSO. Förslag på nya taxor för tillsyn och tillstånd bygger på en 
mall som är upprättad av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Mallen har använts vid 
uppdelning av ärenden utefter ärendetyp samt som hjälpmedel vid tidsuppskattning. Utöver 
detta har timtaxan för tillstånd och tillsyn justerats upp något för att bättre överensstämma 
med angränsande räddningstjänsters tillståndstaxor.

Nuvarande timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:                         857 kr/tim
Förslag på ny timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:                     875 kr/tim

Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång tillsyn 
eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt som är omfattande och komplexa, 
där tillsyn eller tillståndshantering tar mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som 
små okomplicerade verksamheter inte drabbas lika hårt.
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I tabell nedan finns ett par exempel med jämförelse mellan nu gällande taxa och förslag till ny 
taxa för vissa ärenden.
 
Tabell 1. Jämförelse mellan nu gällande taxor och förslag till nya taxor.
Verksamhet/objekt Nuvarande Nytt förslag 
Förskola (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Mindre industri (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Större industri (tillsyn) 4285 kr 5906 kr
Mindre hotell (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Mindre samlingslokal (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Bemannad bensinstation (tillsyn) 5142 kr 6344 kr
Normal hantering brandfarlig vara (tillstånd) 8570 kr 6563 kr
Hantering explosiv vara vid försäljningsställe 
(tillstånd) 5142 kr 3938 kr

Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsunderlag
 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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§ 16
Taxa för Brandskyddskontroll
Diarienr 20GRN70

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå antar Taxa 
för Brandskyddskontroll för Piteå kommun.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå delegerar 
rätten att årligen indexreglera Taxa för Brandskyddskontroll för Piteå kommun till gemensam 
räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med det av Sveriges kommuner och regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

Ärendebeskrivning
Taxa för brandskyddskontroll revideras årligen med det av Sveriges kommuner och regioner 
och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. De 
värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare 
enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12 månaders förändring i 
februari.

I och med att det centrala löneavtalen inte är klara har inte något sotningsindex tagits fram. 
Detta innebär att det inte går att revidera taxan. Taxan för brandskyddskontroll är giltig till 
och med 2020-06-30 och behöver därför förlängas för att brandskyddskontrollerna ska kunna 
utföras efter detta datum.

Beslutsunderlag
 Taxa för Brandskyddskontroll

(10 av 41)



Sammanträdesprotokoll 11 (11)

Sammanträdesdatum
2020-05-04

Gemensam Räddningsnämnd för Piteå 
och Älvsbyns kommuner

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 17
Taxa för sotning och rengöring
Diarienr 20GRN71

Beslut
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå antar Taxa 
för sotning och rengöring för Piteå kommun.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå delegerar 
rätten att årligen indexreglera Taxa för sotning och rengöring för Piteå kommun till den 
gemensamma räddningsnämnden för Piteå och Älvsbyn kommun.

Taxan föreslås indexregleras med det av Sveriges kommuner och regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

Ärendebeskrivning
Taxa för sotning och rengöring revideras årligen med det av Sveriges kommuner och regioner 
och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. De 
värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare 
enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i 
februari.

I och med att det centrala löneavtalen inte är klara har inte något sotningsindex tagits fram. 
Detta innebär att det inte går att revidera taxan. Taxan för sotning och rengöring är giltig till 
och med 2020-06-30 och behöver därför förlängas för att sotning och rengöring ska kunna 
utföras efter detta datum.

Beslutsunderlag
 Taxa för sotning och rengöring
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Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden
Strategiska områden 2019 2018 2017 2016 2015

Utbildning, arbete och 
näringsliv

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Personal

Ekonomi

Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den 
tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma 
räddningschef delat sin tid mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås.

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, 
kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare
Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats
•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det 
stöd och den hjälp som då behövs
Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för 
näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
Ett led i att Piteå och Älvsbyn ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och 
säkerhet. Detta genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera 
brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Räddningstjänsten lägger fokus på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte 
att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning -
 speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

Riktade övergripande mål
Strategiska 
områden 2019 Övergripande mål 2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv

 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi 
medborgare vill ha, balans mellan arbete, 
rekreation, kultur och samhällsservice 
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Strategiska 
områden 2019 Övergripande mål 2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021

 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Fokus på kärnverksamheten.

 Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 
Älvsbyn 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Fokus på kärnverksamheten.

 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika 
Älvsbyn 

Demokrati 
och öppenhet

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Utbildning/information av personal i jämställdhet- och 
mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på 
arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt 
arbete med råd, information och utbildning - speciellt 
för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra 
att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

Livsmiljö

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på 
nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Arbeta aktivt med intäkter och kostnader.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige
 Nyckeltal Målsättning Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 4,5 %

Andel heltidstjänster, % 100 % 100 %

Antal timmar som utförs av timanställda Minska

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 100 %

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 0 mkr

Nämnden är en ny gemensam nämnd från 1 januari 2020 varpå det inte finns någon historisk jämförbar nyckeltalsdata att tillgå.

Nuläge
Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden januari till mars ett nollutfall, vilket även 
prognostiseras för helåret. Analysen visar på positiva siffror för både intäkter och kostnader för perioden. Vilket är 
nödvändigt utifrån att intäkterna går ner under maj-september beroende på efterfrågan samt att kostnaderna normalt 
är högre under samma period beroende på bland annat mark- och skogsbränder, semestrar m.m. Pandemins påverkan 
på nämnden är svår att bedöma men så här långt ses ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på 
inställda/pausade utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper.
Första kvartalet 2020 har präglats av den numera gemensamma organisationen med Älvsbyn och naturligtvis den 
pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering m.m.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Allmänna prioriteringar
Med utgångspunkt från den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning fokuseras räddningstjänsten 
arbete på kärnverksamheten för att uppnå målen i kommunerna.
Stort fokus kommer att läggas på arbetet med att skapa en gemensam räddningstjänst ur ett verksamhets- och 
personalperspektiv de närmaste åren.
För barn och unga bedriver den gemensamma räddningstjänsten ett stort antal aktiviter exempelvis:

 Besök på/av förskolor.
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 Besök av årskurs 2 och 5 (Rundvandring och information)
 Brandutbildning i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet
 Prao (Åk7-8)
 Feriearbetare under sommaren (Åk 1-3 på gymnasiet)
 Uthyrning av flytvästar och bilbarnstolar.
 Olika arrangemang där barn/unga finns, skyltsöndag med utdelning av julkalendrar till barn mm.
 Information/utbildning i Barn-HLR
 Utbildning i brandskydd till nyanlända familjer

Utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på 
arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och 
unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
 

Taxor
Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden kommer att revideras/förnyas samt indexeras för Piteå och 
Älvsbyns kommuner under 2020.

Ekonomi

Föreslagna investeringar
Investeringsförslag

Investeringar 2021-2023 (tkr) Underlag Prio Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Investeringsram enligt beslutad plan Bilaga 1 2 600 2 600 2 600

Intäkts- och kostnadskonsekvenser
Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2021-2023 
(tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Sammanställning drift och investering
Drift- och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Driftbudget

Verksamhetens intäkter 0 55 865 55 865 55 865 55 865

Verksamhetens kostnader 0 53 005 53 005 53 005 53 005

Kapitalkostnader 0 2 860 2 860 2 860 2 860

Nettokostnad 0 0 0 0 0

varav

Älvsbyns kommun 0 11 843 11 843 11 843 11 843

Piteå kommun 0 44 022 44 022 44 022 44 022

Investeringsbudget

Inkomster

Utgifter 0 1 900 2 600 2 600 2 600

Nettoinvesteringar 0 1 900 2 600 2 600 2 600

Kapitalkostnader 0 62 146 437 725

Specifikation
Drift, tkr 2021 2022 2023
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Investeringar, tkr 2021 2022 2023

Totalt
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Sammanställning över kapitalinvesteringar utbyte fordon för Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn

Radionr Årsmod Stn Fordonstyp Rek slittid Rek slittid Utbytesår Utbytesår Ålder Uppskattad Årskostn Årskostn
enl Kom Fb enl RN enl rek slittid enl RN Anskaffn.kostnad enl Kom Fb enl RN

1720 2013 Älvsbyn Räddningsbil 15 18 2028 2031 7 3 400 000 200 000 166 600
1740 2000 Älvsbyn Tankbil/lastväxl 15 18 2015 2018 20 2 400 000 106 600 88 800
1730 1989 Älvsbyn Hävare 20 20 2009 2009 31 3 600 000 25 000 180 000
1780 2011 Älvsbyn Ledningsfordon 8 8 2019 2019 9 500 000 62 500 62 500
1770 1999 Älvsbyn Transportfordon 8 8 2007 2007 21 500 000 62 500 62 500
1840 1982 Vidsel Räddningsbil 15 18 1997 2000 38 3 400 000 200 000 166 600

OGN 515 2015 Älvsbyn Toyota (leasing) 8 8 2023 2023 5 300 000 37 500 37 500
1010 2018 10 Släckbil 15 18 2033 2036 2 3 400 000 200 000 166 600
1020 2011 10 Räddningsbil 15 18 2026 2029 9 3 400 000 200 000 166 600
1110 2009 11 Släckbil 15 18 2024 2027 11 3 400 000 200 000 166 600
1040 2004 10 Tankbil/lastväxl 15 18 2019 2022 16 2 400 000 106 600 88 800
1140 2016 10 Tankbil/lastväxl 15 18 2031 2034 4 2 400 000 106 600 88 800
1030 2014 10 Maskinstege 20 20 2034 2034 6 6 400 000 320 000 320 000
1130 2008 10 Hävare 20 20 2028 2028 12 4 600 000 230 000 230 000
1210 2001 12 Släckbil 15 18 2016 2019 19 3 400 000 200 000 166 600
1310 2000 13 Släckbil 15 18 2015 2018 20 3 400 000 200 000 166 600
1410 2006 14 Släckbil 15 18 2021 2024 14 3 400 000 200 000 166 600
1050 2017 10 Transportfordon 8 8 2010 2010 2 500 000 62 500 62 500
1080 2015 10 Ledningsfordon IL 8 8 2023 2023 5 500 000 62 500 62 500
1180 2016 10 Ledningsfordon RCB 8 8 2024 2024 4 500 000 62 500 62 500

LPX902 2011 10 Personbil Volvo V60 8 8 2019 2019 9 300 000 37 500 37 500
KJL51C 2019 10 Personbil Passat 8 8 2015 2015 1 300 000 37 500 37 500
MBS809 2011 10 Personbil Toyota 8 8 2019 2019 9 300 000 37 500 37 500

Diverse reinvesteringar i form materiel, båtar, skotrar, terrängfordon mmPiteå 5 500 000 100 000 100 000
Diverse reinvesteringar i form materiel, båtar, skotrar, terrängfordon mmÄlvsbyn 5 250 000 50 000 50 000

Planerade fordon för utbyte perioden 2021-2023:

2021: släckbil 1310, kostnad ca 3400 tkr

2022: Ledningsfordon 1780 ca 500 tkr, transportfordon 1770 ca 500 tkr, 2 st besiktningsbilar 600 tkr

2023: Tankbil/lastväxlare 1040, kostnad ca 2400 tkr, Ledningsfordon 1080 ca 500 tkr.
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§14  
Taxa för externa tjänster, 
uthyrningar m.m. inom 
räddningstjänsten Piteå - 
Älvsbyn
20GRN40
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Taxa för externa tjänster, uthyrningar 
m.m. inom Räddningstjänsten Piteå-

Älvsbyn

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Taxa för externa tjänster, 
uthyrningar m.m. inom 
Räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn

Taxa 2020-02-13 
Gemensam 
Räddningsnämd Piteå-
Älvsbyn 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Räddningstjänsten 1 20GRN40 2024-06-30
Dokumentinformation Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten 

Piteå-Älvsbyn
Dokumentet gäller för Räddningstjänstens personal för debitering av kostnader för externa 

tjänster.
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Allmänna bestämmelser
Vid beräkning av tid räknas påbörjad halvtimme som halvtimme. Minsta debiteringstid är en 
timme där inget annat anges. Tidräkning sker från avfärd till hemkomst, inklusive 
återställningsarbete. 

Vid externa tjänster/arbeten skall arbetsrapport skrivas.
Efter utfört arbete skall beställaren kvittera/godkänna utfört arbete.  Arbetsrapporten inlämnas 
till administration för fakturering.

Vid uthyrning av materiel skall alltid ett uthyrningskontrakt skrivas. 
Vid återlämnandet av materielen, skall uthyrningskontraktet inlämnas till administration för 
fakturering.

Arbetarskyddsmateriel såsom stegar, livbälten, livlinor, fallskyddsutrustning och annan 
skyddsutrustning hyrs inte ut. 

Då materiel förkommit, förstörts eller förbrukats, debiteras låntagaren för hela 
återanskaffnings- eller reparationskostnaden.

Uthyrning av materiel bör inte överskrida 3 dygn.

Vid externa tjänster/arbeten av mer omfattande karaktär, kan offert lämnas. 

Vid externa tjänster och uthyrning av materiel, som inte medtagits i denna taxa, äger 
räddningschefen eller den han utsett, rätt att bestämma avgiften.

Lagstadgad mervärdesskatt, f n 25 %, tillkommer utom vid uthyrning av lokaler och 
myndighetsutövning.

(21 av 41)



Sid 2

Prislista/taxa 2020
Till angivna priser tillkommer moms utom vid uthyrning av lokaler och vid 
myndighetsutövning

Personal  Pris:
Tjänstgörande per tim 494 kr
Övertid per tim 762 kr
Säkerhetsvakt ej övertid per tim 494 kr
(min 3 tim. debiteras) 3 tim 1 482 kr
Brandteknisk konsultation per tim 875 kr
Efterbevakning efter brand per tim se RVR
Hissöppning (>1 tim = 3000kr + 494 kr/tim x 3 man) max 1 tim 3000 kr

Fordon  Pris:
Höjdfordon inkl. personal, vardagar 7:30-16:30 per tim 1 494 kr
Höjdfordon inkl. personal, övrig tid per tim 1 745 kr
Trädfällning enl. höjdfordons taxa +1personal, eller enl. 
offert  
Tankfordon inkl. personal, vardagar 7:30-16:30 per tim 864 kr
Tankfordon inkl. personal, övrig tid per tim 1 268 kr
Annat fordon exkl. personal per tim 405 kr
Kilometerkostnad fordon per km dagspris

Båt  Pris:
Båt räddning, personalkostnader tillkommer per tim 533 kr

Skoter  Pris:
Skoter, personalkostnader tillkommer per tim 272 kr

Diverse  Pris:
Elfläkt (liten) per dag 315 kr

Pumpar  Pris:
Klass 1 < 500l/min per tim 193 kr
Klass 1 < 500l/min dygn 583 kr
Klass 2 501-1200l/min exkl. personal per tim 384 kr
Klass 3 > 1200l/min exkl. personal per tim 481 kr
Dränkbar pump <350l/min dygn 276 kr
Dränkbar pump >350l/min dygn 388 kr

Slang  Pris:
Smal (38,42 mm) dygn 66 kr
Smal (38,42 mm) vecka 233 kr
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Grov (63,76 mm) dygn 98 kr
Grov (63,76 mm) vecka 348 kr
BP-slang 5 m dygn 54 kr
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) dygn 98 kr
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) vecka  348 kr

Slangservice  Pris:
Tvättning, provtryckning, torkning st 156 kr
Lagning st 81 kr
Omkoppling exkl. hylsa, arbetskostnad st 62 kr
Byte av packning exkl. material st 34 kr
Tillkommande material  dagspris
Försäljning av kasserad slang utan kopplingar meter 12 kr
Beg. kopplingar, normal st 129 kr
Beg. kopplingar, klo st 65 kr
Aluminiumhylsor grov (63 mm, 73 mm) st 53 kr
Aluminiumhylsor smal (38 mm, 42 mm) st 43 kr

Tryckluftsapparat  Pris:
Luftfyllning st 169 kr
Översyn andningsapparat st 673 kr
Årsrevision inkl. andningsmask st 1006 kr
Översyn luftpaket exkl. fyllning st 65 kr
Översyn ansiktsmask st 79 kr
6-årsservice (a-ventil, manöverenhet, regulator) st 1 067 kr
Reservdelar tillkommer och debiteras efter gällande   
dagspris  dagspris

Saneringsmaterial  Pris:
Vattendammsugare tim 95 kr
Vattendammsugare dygn 649 kr
Oljelänsor per längd dygn 691 kr
Absorbtionsmedel säck 180 kr

Uthyrning av lokaler  Pris:
Motionshall (företag tillägg 30 kr) tim 90 kr
Sammanträdesrum dag 515 kr
Sammanträdesrum halvdag 324 kr
Lektionssal (brandstation) dag 749 kr
Lektionssal (brandstation) halvdag 429 kr
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Sid 4

Kurs och utbildningar  Pris:
Heta arbeten utbildning, inkl. kompendium, certifikat. 
Lunch och 2 fika delt 2 900 kr
Nytt certifikat (dubblett) beställs via Brandskyddsföreningen   
Grundläggande Brandkunskap 
(teori) - Brandsäkert hem, utrymning m.m. kurs 3 500 kr 
Inkl. praktik med handbrandsläckare totalt 2 tim. 
max 20 deltagare (1 släckare/10 pers) kurs 4 500 kr
Tillkommer per brandsläckare st    500 kr
Brandskyddsinformation *   
1-3 tim. Kostnadsfritt för föreningar (ej kommersiella) kurs Gratis
HLR-AED Grundutbildning   
3 timmar, max 12 deltagare kurs 4 500 kr
HLR - Repetitionsutbildning 2 timmar kurs 3 500 kr
Tillkommer vid HLR utbildningar utanför brandstationen  1 000 kr
SBA-utbildning (Systematiskt brandskyddsarbete)
4 timmar, inkl. teori och praktik kurs 7 500 kr
1,5 timmar, enbart teori kurs 3 000 kr
Första hjälpen
4 tim, inkl. teori och praktik kurs 6 000 kr
AOSP – Akut Omhändertagande av Suicidala Personer delt 1 000 kr
6 timmar inkl. lunch, min deltagare 6 personer 
Skolattacker
2 timmar kurs 3 500 kr
Grundläggande brandkunskap + Skolattacker
3,5 timmar kurs 6 000 kr
Företagsanpassad utbildning enligt offert
Hotellsäkerhet kurs 9 500 kr
* Extra kostnader kan tillkomma vid utbildning efter kontorstid

Uthyrning rökalstrare m.m.  Pris:
Rökalstrare (exkl. rökvätska) dygn 350 kr
Rökvätska liter 130 kr

Släckare, omladdning, uthyrning m.m.  Pris:
Omladdning enligt gällande prislista från leverantör  
Uthyrning av handbrandsläckare (oavsett typ och storlek) dygn 118 kr
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Restvärdesräddning  Pris:
Vi utför akut restvärdesräddning i samband med brand- och 
vattenskada.
Verksamheten och ersättningar regleras genom ett avtal 
med Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige 
AB Gällande RVR lista

Antagen KF 2020-06-22 § XX
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§15  
Taxa för tillstånd och 
tillsyn enligt Lag 
(2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva 
varor samt Taxa för tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor
20GRN68
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Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor samt Taxa för tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva 
varor samt Taxa för tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor

Taxa 2020-06-22 § Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 1 20GRN68 2024-06-30
Dokumentinformation Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva 

varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor
Dokumentet gäller för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn
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Sid 1

Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd. 

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen kontrollera 
efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarlig eller 
explosiv vara. 

Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök 
som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får kommunen ta ut avgift för 
tillsyn och tillståndsprövning.

Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång tillsyn 
eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt som är omfattande och komplexa, 
där tillsyn eller tillståndshantering tar mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som 
små okomplicerade verksamheter inte drabbas lika hårt.

Taxan är uppbyggd på faktorer som utgår från tidsåtgång för handläggning och besök av 
anläggningar/verksamheter.

De faktorer som använts vid beräkning av taxan för tillsyn enligt LSO och LBE är:
 Verksamhetsklass
 Start av ärende (ej debiterbart LSO)
 Förberedelse tillsynsbesök
 Restid
 Besök
 Efterarbete tillsynsbesök
 Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO)

De faktorer som använts vid beräkning av taxan för tillstånd enligt LBE är:
 Start av ärende: registrering, upprättande av ärende, fördelning av ärende
 Bereda: inläsning, tekniska villkor, underhandskontakt, platsbesök/restid
 Beslut: upprätta beslut, kvalitetsgranskning
 Avsyning/Efterarbete: avsyningsbeslut(bevis), kvalitetsgranskning, restid
 Avslut av ärende: beslut om avslut, gallring, arkivering

Timtaxan för tillsyn och tillståndsärenden är 875 kr/tim.  
Timavgiften är baserad på kostnader för tillsynsförrättarens löne-, lokal-, fordons-, utbildnings- 
och arbetsmaterialkostnader mm.
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 Taxetabeller enligt LSO och LBE
 Piteå och Älvsbyns kommun
1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp, Tillsyn LSO
Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler

Avgift

1 Mindre industri, kontor, m.m. VK1 3 719 kr

2 Större industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler än 50 
anställda. VK1 5 906 kr

3 Mindre skola, publik lokal, restaurang med alkoholservering, 
kulturbyggnad (publik) och dessutom <=150 personer. VK2A 3 719 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever. VK2A och ev. VK2B 5 906 kr

5 Samlingslokal >150 personer<600 personer. VK2B 3 719 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning, 
samlingslokal >600 personer. VK2B eller VK2C 5 906 kr

7 Mindre hotell. VK4 3 719 kr

8 Större hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 5 906 kr

9 Mindre gemensamhetsboenden, särskilda boenden. VK3B, VK5B 3 719 kr

10 Större gemensamhetsboenden, särskilda boenden. Fler än 12 
boendeplatser. VK3B, VK5B 5 906 kr

11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet. VK5A 3 719 kr

12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser. VK5C, VK5D 5 906 kr

13 Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund av 
objektets ringa risk alternativt okomplicerade utformning.

Samtliga 
verksamhetsklasser 1 750 kr

14 Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund av 
objektets speciella eller komplicerade utformning.

Samtliga 
verksamhetsklasser Timavg.

15 Efterkontroll av brister och åtgärder.  1 750 kr

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp, Tillsyn LBE  Avgift

1 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning.  3 281 kr

2 Förvaring av explosiv vara.  4 813 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning.  7 000 kr

4 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.  3 281 kr

5 Förvaring och hantering av brandfarlig vara.  4 813 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större 
omfattning.  7 000 kr

7 Objekt där ordinarie taxa inte bedöms skälig på grund av 
objektets speciella eller komplicerade utformning.  Timavg.

8 Efterkontroll av brister och åtgärder.  1 750 kr
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3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp, Tillsyn LSO
Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Mindre industri, kontor, m.m. VK1 3 391 kr

2 Större industri, kontor m.m. Mer än 5000 kvm eller fler än 50 
anställda. VK1 5 578 kr

3 Mindre skola, publik lokal, restaurang med alkoholservering, 
kulturbyggnad (publik) och dessutom <=150 personer. VK2A 3 391 kr

4 Större skola. Fler än 300 elever. VK2A och ev. VK2B 5 578 kr

5 Samlingslokal >150 personer<600 personer. VK2A 3 391 kr

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning, 
samlingslokal >600 personer. VK2B eller VK2C 5 578 kr

7 Mindre hotell. VK4 3 391 kr

8 Större hotell. Fler än 30 bäddar eller fler än 15 rum. VK4 5 578 kr

9 Mindre gemensamhetsboenden, särskilda boenden. VK3B, VK5B 3 391 kr

10 Större gemensamhetsboenden, särskilda boenden. Fler än 12 
boendeplatser. VK3B, VK5B 5 578 kr

11 Vårdmiljöer, förskolor och daglig verksamhet. VK5A 3 391 kr

12 Vårdmiljö sjukhus och fängelser. VK5C, VK5D 5 578 kr

13 Tillsyn av byggnad eller verksamhet som inte omfattas av krav 
på skriftlig redogörelse.  1 859 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE  Avgift

14 Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning.  1 859 kr

15 Förvaring av explosiv vara.  2 953 kr

16 Förvaring av explosiv vara större omfattning.  4 484 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.  1 859 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarlig vara.  2 953 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i större 
omfattning.  4 484 kr
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Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot 
faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/påbörjas.

Indexuppräkning
Första årets angiven taxa avser 2020 = 875 kr/tim. För efterföljande år indexregleras taxan med 
Sveriges kommuner och Regioner prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).
Startår för PKV är oktober 2019. 

Kommunfullmäktige i Piteå beslutar 2020-06-22 § xx och Kommunfullmäktige i Älvsbyn 
beslutar 2020-xx-xx § xx att delegera rätten att årligen indexreglera Taxa för tillstånd och 

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp, Tillstånd LBE  Avgift

1 

Mindre omfattande hantering och överföring explosiv vara. 
Exempel på mindre omfattande hantering: mängd riskgrupp 1.3, 
1.4  och 1.6  mindre än 200 kg och mängd riskgrupp 1.1, 1.2 
och 1.5 mindre än 60 kg.

 3 938 kr

2 Hantering och överföring explosiv vara.  6 563 kr

3 
Mycket omfattande eller komplex hantering och överföring 
av explosiv vara. Exempel på mycket omfattande hantering: 
Mängd riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 större än 10 000 kg.

 11 813 kr

4 Endast godkännande av föreståndare för explosiva varor.  2 625 kr

5 Endast överföring av explosiva varor.  2 625 kr

6 

Mindre omfattande förvaring och hantering av brandfarliga 
varor. Exempel på mindre omfattande hantering: Inga cisterner 
och ingen brandreaktiv vara samt volym brandfarlig vätska 
klass 1 & 2a mindre än 1000 liter, volym brandfarlig vätska 
klass 2b och 3 mindre än 20 000 liter och volym brandfarlig gas 
mindre än 500 liter.

 3 938 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor.  6 563 kr

8 

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering 
av brandfarliga varor. Exempel på mycket omfattande 
hantering: Volym brandfarlig vätska större än 150 000 liter eller 
volym brandfarlig gas större än 10 000 liter eller mängd 
ammoniumnitrat större än 10 ton eller mängd organisk peroxid 
större än 200 kg eller cistern med väteperoxid.

 11 813 kr

9 Innehavarskifte av befintligt tillstånd.  2 188 kr

10 
Mindre förändring av befintligt tillstånd. Definition av mindre 
förändring; den förändrade volym- eller mängdökningen är 
mindre än det som anges för mindre omfattning.

 2 188 kr

11 Avslag av tillståndsansökan.  2 188 kr
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tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Antagen KF 2020-06-22 § 
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Angivna avgifter exklusive moms.

1. Objekt i småhus

1.1. Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1 Helårsbebott hus = 346:70 kr
2 Fritidshus = 788:75 kr

1.2 Kontrollavgift

1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (30 minuter) = 377:80 kr
2 Överstiger kontrollmomentet 30 minuter debiteras överskjutande tid enligt 4.4
3 Kontroll av ytterligare eldstad med tillhörande rökkanal i samma fastighet

(20 minuter) = 251:85 kr

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och 
förbrukningsmaterial samt protokollering av brandskyddskontrollen.

Vid misstanke om otätheter görs täthetsprovning inom tidsintervallet för objektet. 
Överstiger arbetsmomentet tidsintervallet uttas ersättning enligt 4.4.

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris 
som anges i 4.4 samt transportersättning.
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4. Särskilda bestämmelser

1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och 
särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges 
i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie inställelsen 
enligt 1.1 eller 2.1 samt administrationsavgift av 113:35 kr.

2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av 
avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för 
mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning 
med den verkliga kostnaden.

3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4. Timersättning utgår per person med 755:65 kr.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme.

5. Rengöring/sotning ska utföras vid samma tillfälle som brandskyddskontrollen såvida 
det inte föreligger särskilda skäl. Vid samtidig sotning/rengöring och brand-
skyddskontroll debiteras grundavgiften för brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Taxa för brandskyddskontroll revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges 
kommuner och regioner och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat 
Sotningsindex.

Sotningsindex börjar tillämpas 2006-04-01.

Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2020-06-22 § X att delegera rätten att årligen 
indexreglera Taxa för Brandskyddskontroll för Piteå kommun till Gemensam räddningsnämnd 
Piteå - Älvsbyn.

Antagen KF 2020-06-22 § 
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1. Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift 
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie rengöringstur per gång, kr exkl. 
moms.

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 7:80 kr) 19:05 min 148:60

1.1.2 Fritidshus (Antal minuter x 7:80 kr) 45:13 min 352:00

1.2 Objektsavgift 
Rengöring eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och 
förbindelsekanal eller bikanal, kr/enhet.

1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) 0

1.2.1.1 Eldad uteslutande med olja 197:50

1.2.1.2 Miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja 197:50

1.2.1.3 Eldad helt eller delvis med fast bränsle 237:45

1.2.1.4 Miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fast bränsle 237:45

1.2.2 Braskamin 175:50

2. Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna 
inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas 
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per person 
och timme med pris, som anges i 4.5.

2.2
Rengöring av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till 
rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning.

2.2.1 Värmepanna -50 Mcal/h 0

51 – 100 366:15

101 – 150 424:55

151 – 200 487:40

201 – 250 512:05

251 – 300 548:80

2.2.2 Sidopanna -50 Mcal/h 126:20

51 – 100 229:85

101 – 150 288:30
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201 – 250 375:80

251 – 300 412:55

2.2.3 
För rengöring eller rensning av annat än under 1.2.2.1 och 2.2.2 angivet objekt uttas ersättning 
per person och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna får träffa överenskommelse om fast 
pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3 Tilläggsavgift
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 31:20

2.3.2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1 
och 2.2.2: timersättning uttas enligt 4.5. 
Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m.m.
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per person och 
timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser
4.1 
Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2.2 undantagsförhållande föreligger genom
avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per person och timme med pris, som anges i 
4.5.

- Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i 
SBN).

- Anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av 
standardverktyg.

- För rengöringens genomförande nödvändig demontering och montering av luckor och 
andra detaljer som orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången här för uppgår 
till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod.

- Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
- Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara 

blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.
- Fastsättning av arbetsredskap i kanal eller liknande.

4.2
För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas 
tilläggsavgift med 6 min dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, där 
tidsåtgången uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod. Avgift 46:80 kr

4.3 
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt 
skäl hindrat arbetets utförande på tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per 
person och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Då uttas ersättning för den 
ordinarie inställelsen enligt 1 eller 2, samt en administrationsavgift med 9 min. 
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Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km 
av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattnings- 
havare i kommunens tjänst enligt centralt utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas 
reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas 
ersättning den verkliga kostnaden. Avgift 70:20 kr

4.4 
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, uttas ersättning per person och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5 
Timersättning utgår och innefattar även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete 
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete 
räknas påbörjad halv- timme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig 
väntetid samt tid för bad och omklädsel, där denna utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid 
beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 
Avgift 467:60 kr

4.6 
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av 
speciell teknisk utrustning, exempelvis sot sugare och tvätt aggregat, utgår tilläggsersättning 
enligt överenskommelse med den betalande.

5. Indexreglering av taxan

Taxa för sotning och rengöring revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges 
kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat 
Sotningsindex.

Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2020-06-22 § X att delegera rätten att årligen 
indexreglera Taxa för sotning och rengöring för Piteå kommun till Gemensam räddningsnämnd 
Piteå - Älvsbyn.

Antagen KF 2020-06-22 §
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