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§ 6 
 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2021. 
Diarienr 21GRN52 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn fastställer internbudget för 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till gemensamma räddningsnämndens internbudget för 2021 har upprättats. 
 
Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål 
samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun för 
perioden 2021-2023. 
 
Beslutsunderlag 
• Internbudget 2021 
• Protokoll-Samverkansgruppmöte 
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§ 7 
 

Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 och årsbudget 2022 för 
Gemensam räddningstjänst Piteå-Älvsbyn. 
Diarienr 21GRN51 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn antar Verksamhetsplan 2022-2024 och årsbudget 
2022 för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till verksamhetsplan 2022-2024 för Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 
har upprättats utifrån grundläggande uppdrag, politiskt uppsatta mål samt av 
Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Piteå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan 2022-2024 
• Protokoll-Samverkansgruppmöte 

 
 
  



 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå - 
Älvsbyn 

Sammanträdesprotokoll 6 (19) 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 8 
 

Ekonomi 
Diarienr 21GRN54 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen och 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn beslutar att vid varje sammanträde ha en stående 
punkt om ekonomiredovisning.   
  
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschefen informerar om det ekonomiska läget för den Gemensamma 
räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn. 
Månadsrapport för mars 2021 och analysen för den Gemensamma räddningsnämnden 
redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på 
ett litet överskott på driften medans intäkterna följer budget. 
Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma, konstateras kan att 
utbildningsverksamheten mot allmänhet och organisationer är på väldigt låg nivå vilket 
påverkar intäkterna.  
Perioden präglas fortfarande av den numera gemensamma organisationen Piteå-Älvsbyn och 
naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, 
personalplanering m.m.  
Räddningstjänstens verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer. 
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§ 9 
 

Taxa för sotning och rengöring 
Diarienr 21GRN37 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar föreslagen taxa för sotning och rengöring. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 131 att anta taxa för sotning och rengöring samt 
att delegera rätten att årligen indexreglera taxa för sotning och rengöring 
för Piteå kommun till Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn. 
  
Taxa för sotning och rengöring i Älvsbyns kommun regleras genom Älvsbyns kommuns 
Avtal om Sotningsentreprenad, diarienr. 352/12, 174. 
 
 
Taxan indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. 
 
 
Revideringen grundar sig på en sammanvägning av Sveriges kommuner och Regioner 
cirkulär 20:50 och 21:13. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels 
löneökningar i löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, dels Konsumentprisindex för 24-månadersförändring i februari. 
Detta innebär att taxorna justeras med 3,33 %. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för sotning och rengöring 
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§ 10 
 

Taxa för brandskyddskontroll 
Diarienr 21GRN38 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar föreslagen Taxa för brandskyddskontroll. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 131 att anta taxa för brandskyddskontroll samt 
att delegera rätten att årligen indexreglera taxa för Brandskyddskontroll 
för Piteå kommun till Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn. 
  
Taxa för brandskyddskontroll i Älvsbyns kommun regleras genom Älvsbyns kommuns Avtal 
om Sotningsentreprenad, diarienr. 352/12, 174. 
 
 
Taxan indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. 
 
 
Revideringen grundar sig på en sammanvägning av Sveriges kommuner och Regioner 
cirkulär 20:50 och 21:13. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels 
löneökningar i löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, dels Konsumentprisindex för 24-månadersförändring i februari. 
Detta innebär att taxorna justeras med 3,33 %. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för brandskyddskontroll 
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§ 11 
 

Revisionens grundläggande granskning 2020 
Diarienr 20GRN151 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar framtaget förslag på synpunkter till 
revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till 
fullmäktiges prövning om: 
 
• Verksamheten sköts ändamålsenligt 
• Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande 
• Räkenskaperna är rättvisande 
• Den interna kontrollen är tillräcklig 
 
Som en del av den grundläggande granskningen genomför revisorerna nämnds och 
styrelsebesök för att, i dialog med nämndernas och styrelsens ledamöter och ersättare, 
diskutera nämndens och styrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. 
Revisionen besökte Gemensamma räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn digitalt på sammanträdet 
2020-11-25. 
 
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast den 31 maj 2021. 
 
Förslag på yttrande från Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har tagit del av revisionsrapporten och har 
följande synpunkter: 
Nämndens arbete fortgår med att ta fram/revidera och besluta styrande dokument. Nämnden 
kommer att till Verksamhetsplan 2022–2024 och årsbudget 2022 ta fram förslag på 
nämndspecifika mål och nyckeltal som hjälp till uppföljning. Vidare har nämnden tagit del av 
de årliga uppföljningarna som lämnas till Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsydd 
och beredskap. 
 
Beslutsunderlag 
• Grundläggande granskning 2020 för yttrande - Rapport 
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§ 12 
 

Informationshanteringsplan för Gemensam räddningsnämnd Piteå-
Älvsbyn 
Diarienr 20GRN124 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Informationshanteringsplan för Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med att Räddningstjänsten i Piteå och Älvsbyn blev en gemensam organisation fr.o.m. 
2020-01-01 har Informationshanteringsplanen reviderats, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
I arkivlagen finns bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att svara för arkivbildning 
och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens gallringsbeslut. En 
myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. 
 
Varje nämnd/styrelse ska upprätta en Informationshanterings- och gallringsplan för att 
redovisa hur allmänna handlingar lagras och sorteras samt efter hur lång tid de ska gallras 
eller om de ska bevaras. 
 
Informationshanteringsplanen har tagits fram i dialog med medarbetare inom verksamheten 
och efter samråd med kommunarkivarien. 
 
Beslutsunderlag 
• Informationshanteringsplan med gallringsföreskrifter 

 
 
  



 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå - 
Älvsbyn 

Sammanträdesprotokoll 11 (19) 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 13 
 

Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
Diarienr 21GRN41 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Informationshanteringsplan 
Kommunstyrelsen – Kommungemensam del 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård, bl.a. framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan 
gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
 
I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en 
Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar både för handlingar som är 
specifika för Kommunstyrelsen samt kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av 
alla nämnder samt Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som 
är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig. 
 
Kommunstyrelsen antog 2021-03-08 § 29, dnr 21KS37, Informationshanteringsplaner för 
Kommunledningsförvaltningen. 
Planen har sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens upprättade klassificeringsstruktur som 
beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13 §21. Den representerar samtliga verksamheter ur 
ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet att: 
- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess 
processer 
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. 
gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa hanteringsanvisningar 
som utgör stommen i informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder att anta den kommungemensamma delen av 
Informationshanteringsplanen enligt Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
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§ 14 
 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud. 
Diarienr 21GRN50 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn utnämner Ali Kraufvelin till dataskyddsombud 
och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för Gemensam räddningsnämnd Piteå-
Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda 
dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 
deras organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 
på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud för Kommunstyrelsen var utnämnd till dataskyddsombud 
även för övriga nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta 
har bedömts fungera bra, och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en 
likvärdig hantering av behandling av personuppgifter. 
 
Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att 
fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali 
Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 
och tillhör kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning. 
 
Övriga nämnder och de kommunala bolagen uppmanas att utnämna Ali Kraufvelin till 
dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för respektive 
nämnd och bolag. 
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§ 15 
 

Information om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor. 
Diarienr 20GRN167 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Information om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor, kommande föreskrifter samt 
pågående arbetet med framtagande av förslag på framtida ledningssystem för Norr- och 
Västerbottens räddningstjänster. 
Räddningschef Torbjörn Johansson informerade om de pågående arbetet med framtagandet av 
förslag på framtida ledningssystem för Norr- och Västerbottens räddningstjänster. 
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§ 16 
 

Information Årsuppföljning–kommunernas uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor och Årsuppföljning – kommunernas uppgifter 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Diarienr 21GRN53 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen genomför årligen en 
uppföljning av kommunernas uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
Uppföljningen innehåller frågor om: 
- Intern styrning och kontroll 
- Resurser – Tillsyn, stöd och råd 
- Resurser personal 
- Tillsyn av brandskydd 
- Tillsyn farlig verksamhet 
- Brand- och olycksförebyggande arbete 
- Räddningstjänst 
- Rengöring och brandskyddskontroll 
 
Myndigheten för samhällsskydd följer årligen upp kommunernas uppgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. 
Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över kommunernas 
arbete. 
Den nationella bilden ska användas som underlag för exempelvis tillsynsvägledande 
aktiviteter gentemot kommunerna, andra stödjande insatser mot kommunerna, 
kompetensutveckling för kommuner samt framtagning av föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
• Årsuppföljning LSO 2020 Piteå 
• Årsuppföljning LSO 2020 Älvsbyn 
• Årsuppföljning LBE 2020 Piteå 
• Årsuppföljning LBE 2020 Älvsbyn 
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§ 17 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

Delegationsbeslut 
• Beslut-Bilbolaget Nord AB (reviderad mängd och nytt bolagsnamn) (dnr 20GRN152-3) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-1) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-2) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-3) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-4) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv (dnr 21GRN1-5) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-6) 

• Yttrande - Sakkunnigutlåtande angående brand. (dnr 21GRN6-2) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Bastard Burgers. (dnr 21GRN12-5) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Espresso House Sweden AB. 
(dnr 21GRN17-4) 

• Yttrande - Bygglovsärende på ÖJEBYN 13:19, ärendenummer: PB 2021-000039 (dnr 21GRN13-3) 

• Yttrande - Bygglovsärende på SIKFORS 6:18, Sikforsvägen 55. ärendenummer: PB 2021-000033 (dnr 
21GRN9-3) 

• Yttrande - Bygglovsärende på BERGSVIKEN 3:320 Preem AB, ärenden: PB 2021-000007 (dnr 21GRN11-6) 

• Yttrande - Bygglovsärende på STADSÖN 2:1, Noliagatan 9. ärendenr: PB 2020-000645 (dnr 21GRN5-2) 

• Yttrande-Angående serveringstillstånd. Piteå Garden, Sundsgatan 41C Piteå. (dnr 21GRN15-5) 

• Yttrande gällande brandskydd på STADSÖN 8.47,  Källbogatan 70. (dnr 21GRN18-5) 

• Yttrande-Angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Byte av cisterntak, Cisternvägen 
Haraholmen. (dnr 21GRN20-5) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Kyrkmarknad i Öjebyn. (dnr 21GRN29-3) 

• Yttrande angående ansökan offentlig tillställning. Loppmarknad, Nolia mässområde i Piteå (dnr 21GRN28-4) 

• Yttrande gällande brandskydd på BÖLE 24.60, Lillmoravägen 11 A. (dnr 21GRN24-6) 

• Yttrande gällande brandskydd på ÖJEBYN 3:457, Turbovägen 11. (dnr 21GRN26-7) 

• Yttrande gällande brandskydd på SJULNÄS 5.53, Lillpitevägen 213. (dnr 21GRN25-4) 

• Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Bilbolaget Nord AB. (dnr 21GRN10-2) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-7) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-8) 

• Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Md:s Jävrebyn AB (Kifas Pizzeria Öjebyn) (dnr 
21GRN30-2) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Nya Hansens Konditori. (dnr 
21GRN33-5) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Thai Garden (dnr 21GRN35-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering, Karls Källa i Piteå (dnr 21GRN36-
3) 

• Beslut om Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Preem AB (dnr 21GRN22-2) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000076, RENÖN 1:125, Lövgrundsvägen 30 (dnr 21GRN32-9) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000065 JÄVRE 46:9, Hermelinsvägen. (dnr 21GRN31-7) 
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• Yttrande - Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst. (dnr 21GRN8-2) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd Padelhallen Storfors hotell (dnr 21GRN27-6) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Avspärrning av väg i samband med 
demontering av byggkran. (dnr 21GRN43-3) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv (dnr 21GRN1-9) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-10) 

• Yttrande gällande brandskydd för nybyggnad av drivmedelsanläggning.(ÖJEBYN 33.238 ) (dnr 21GRN40-4) 

• Yttrande gällande brandskydd för nybyggnad på (DJUPVIKEN 25.8) (dnr 21GRN42-6) 

• Yttrande gällande brandskydd på Älgen 6. (dnr 21GRN45-2) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Norrlandssnabbmat AB, Piteå. 
(dnr 21GRN46-3) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Pinchos. (dnr 21GRN49-5) 

• Beslut om tillstånd till hantering av explosiva varor. T.Nymans Fiske & Fritid AB. (dnr 21GRN44-3) 

• Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Granngården AB (dnr 21GRN47-3) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Café Röda Lyktan (dnr 21GRN56-
4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Centrum Krog i Piteå. (dnr 
21GRN57-3) 

• Beslut om Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Polardörren AB. (dnr 20GRN147-2) 

• Yttrande-Angående begagnande av offentlig plats. Restaurang Golden Dragon (dnr 21GRN60-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Panelen Steakhouse Piteå, (dnr 
21GRN59-4) 

• Yttrande i ärende rörande Serveringstillstånd för This is How, Piteå. (dnr 21GRN62-7) 

• Yttrande gällande brandskydd  på STADSÖN 6.21, Kolugnsvägen 1 (dnr 21GRN61-7) 

• Yttrande gällande brandskydd på GÄDDAN 10, Skeppargatan 1. (dnr 21GRN55-6) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-11) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-12) 

• Delegationsbeslut avser yttrandet till Medborgarförslag-Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. (dnr 
21GRN7-3) 

• Remissvar-Yttrande om ett Medborgarförslag-Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. (dnr 21GRN7-2) 
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§ 18 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av anmälda handlingar. 
 

Anmälda delgivningar 
• Protokollsutdrag KS-Sammanträdesplan 2021 (dnr 21GRN2-1) 

• Bilaga KS-Sammanträdesplan 2021 (dnr 21GRN2-2) 

• Protokollsutdrag KS - Månadsrapport november 2020 (dnr 21GRN2-3) 

• Protokollsutdrag KF Älvsbyns kommun-Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till 
räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn (dnr 21GRN2-5) 

• Protokollsutdrag KF - Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring 
till år 2021 (dnr 21GRN2-7) 

• Protokollsutdrag KF - Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder 2020 (dnr 21GRN2-11) 

• Protokollsutdrag KF - Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022 (dnr 
21GRN2-16) 

• Protokollsutdrag - Motion (C) - Förbättrat befolkningsskydd (dnr 21GRN2-18) 

• Protokollsutdrag-Redovisning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 för alla nämnder (dnr 
21GRN2-19) 

• Protokollsutdrag-Remiss Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst (dnr 21GRN2-
20) 

• Bilaga - "Yttrande över remiss- Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst (dnr 
21GRN2-21) 
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§ 19 
 

Information årsuppföljning av Lag om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt utökad uppföljning med anledning av Covid-19 
Diarienr 21GRN58 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå och Älvsbyns Risk- och säkerhetsamordnare informerar om uppföljningen av Lag om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt utökad uppföljning med anledning av Covid-19. 
Denna uppföljning lämnas årligen till Länsstyrelsen Norrbotten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).  
----- 
Linda Bergmark och Margareta Lundberg redogjorde för respektive kommun vilka ombeds 
att rapportera utvecklingen av sin krisberedskap utifrån LEH och FEH. 
  
Margareta Lundberg redogjorde för Älvsbyns kommun: 

• Älvsbyn har en info säkerhetsgrupp som har kommit en bra bit på väg när det 
gäller informationssäkerhet. 

• Dialog har förts med byaföreningarna om att deras byastugor ska fungera som 
värmestugor/informationspunkter. Kommunen fortsätter enträget att bearbeta 
staten så att byaföreningarna ev. kan få bidrag till reservelverk. Då optimeras ju 
användningen av byastugorna. Man skulle också kunna vidga vyerna och 
involvera kyrkor i detta. 

• Utbildning/övning har ej kunnat utföras p.g.a. pandemin, men eftersom 
utbildning/övning utförs varje år och har gjorts så under många år så är till stora 
delar organisationen väl förberedd. 

• I Älvsbyn har vi mitt i pandemin också klarat höga flöden, bärplockarsituationen 
och en stor industribrand. Så skarp övning har skett. 
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§ 20 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21GRN4 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn kommer att få återrapportering vid lämpligt 
tillfälle. 
 
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. 
----- 
Robert Andersson (KD) väcker ärende om avvikelserapportering och hade en frågeställning 
huruvida dessa rapporteras. 
Torbjörn Johansson beskrev att det finns ett system för arbetsskade- och tillbudsrapportering 
samt att det varje år bokförs och rapporteras i ett Personalbokslut från alla förvaltningar i 
Piteå kommun och detta redovisas någon gång i januari-februari varje år. 
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