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§ 21 
 

Delårsrapport augusti 2021 

Diarienr 21GRN114 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner delårsrapport augusti 2021 med de 

ändringar/justeringar som framkom på sammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har upprättat förslag till delårsrapport augusti 2021 och 

föreslår Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport aug 2021 09 08 
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§ 22 
 

Riktlinjer för räddningstjänst 

Diarienr 20GRN15 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn upphäver Piteå och Älvsbyns kommuners 

Riktlinjer för räddningstjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

Piteå och Älvsbyn har av respektive kommunstyrelse (räddningsnämnd) beslutade Riktlinjer 

för räddningstjänst. Under 2020 antog kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyn ett 

nytt/reviderat Handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Räddningschefen har under 2020 beslutat om en Instruktion för ledning av räddningsinsatser 

vid räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 

Dessa två styrande dokument ersätter de tidigare Riktlinjer för räddningstjänst i Piteå och 

Älvsbyns kommun. 

 

Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för räddningstjänst-Piteå kommun 

• Riktlinjer för räddningsinsats-Älvsbyns kommun 
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§ 23 
 

Remiss-Förslag för ökad jämställdhet och mångfald i 

räddningstjänsten 2030 med tillhörande handlingsplan. 
Diarienr 21GRN98 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn och Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn ställer sig 

bakom och kommer att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten utifrån 

framtagen handlingsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Samsyn och handlingskraft behövs för att uppnå tydliga effekter i arbetet med jämställdhet 

och mångfald i svensk räddningstjänst och inom Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps (MSB) utbildningar. 

Med detta som utgångspunkt har MSB tillsammans med de kommunala räddningstjänsterna 

tagit fram tre gemensamma målbilder för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. 

Målbilderna tar sikte på år 2030 och en handlingsplan med åtgärder för de tre kommande åren 

2022-2024. 

Se beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

• Remiss-Förslag för ökad jämställdhet o mångfald i räddningstjänsten 2030 med 

tillhörande handlingsplan. 

• Handlingsplan-Förslag för ökad jämställdhet o mångfald i räddningstjänsten 2030 med 

tillhörande handlingsplan. 
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§ 24 
 

Revisionens grundläggande granskning 2021 

Diarienr 21GRN84 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn besvarar revisorernas frågor muntligt enligt 

bifogat dokument. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 

avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 

omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är 

tänkt att utgöra underlag i denna granskning. 

Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och 

styrelse. 

Med anledning av 2021 års grundläggande granskning önskar förtroendevalda revisorer träffa 

nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte den 7 september 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Fastställt frågebatteri GG 2021 

• Bilaga-Verksamhetsplan 2021-2023 

• Bilaga-Internkontrollplan 2021 
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§ 25 
 

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt 

kontroll av anställdas bisysslor 

Diarienr 21GRN96 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har tagit del av slutdokument och rapport 

avseende Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas 

bisysslor och lämnat synpunkter för svar till yttrande. Gemensam räddningsnämnd Piteå-

Älvsbyn ger ordförande i uppdrag att underteckna yttrande utifrån framkomna synpunkter. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomfört en granskning av 

förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor, se 

beslutsunderlag. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn 

ges möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 31 oktober 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Slutdokument-Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 

anställdas bisysslor 

• Rapport-Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 

anställdas bisysslor 
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§ 26 
 

Begäran om redovisning av åtgärder för att säkerställa 

omhändertagande av erfarenheter i genomförda olycksutredningar 

Diarienr 21GRN82 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn godkänner svaret på begärd redovisning till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

Ärendebeskrivning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har begärt en redovisning av åtgärder 

för att säkerställa omhändertagande av erfarenheter i genomförda olycksutredningar. Det 

handlar om MSB olycksutredning Publ nr: MSB1675 - Februari 2021 och utredningen av 

personal från Uppsala brandförsvar Dnr. RÄN-2021-00021. Utredningarna handlar om 

branden vid Polarbageriet i Älvsbyn. Utredningen av MSB är gjord i samarbete med 

Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn. Uppsalas utredning är gjord på beställning av 

räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn. 

MSB begär redovisning på följande frågeställningar: 

1. Hur Älvsbyns kommun, med utgångspunkt i MSB:s olycksutredning, avser att använda sig 

av denna analys och erfarenheter i kommunens fortsatta arbete med tillsyn över den enskildes 

brandskydd? 

2. Hur kommunen arbetar för att säkerställa att utalarmering fungerar tillfredsställande? 

 

Svar: 

1. Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn avser att i större utsträckning där behov finns använda 

sig av scenariobaserad tillsyn baserad på ”sjustegsmetodiken” för att öka förutsättningarna att 

hitta kritiska områden och föreslå åtgärder för att minska riskerna. Vidare skall 

räddningstjänsten arbeta för att få direkt tillgång till bygglovsregistret i Älvsbyn samt 

utveckla samarbetsformerna med Miljö-och byggnadsnämnden. Som ett led i att finna 

riskobjekt har den gemensamma räddningsnämnden beslutat att i 2021 års Tillsynsinriktning 

bland annat genomföra tillsyner på ”Stora byggnader, där Boverket ställer krav på skydd mot 

omfattande brandspridning”. 

 

2. Räddningstjänsten Piteå -Älvsbyn har tagit del av den interna utredningen som SOS Alarm 

genomfört samt även gjort en egen utredning. 

Räddningstjänstens utalarmeringssystem bygger på att brandpersonalen får larm via 

personsökare. Personsökarna kan larmas via tre oberoende larmvägar via SOS alarm. 

Normalvägen består av att larmet skickas till brandstationen i Piteå och mottas av två 

speglade larmservrar som vidarebefordrar larmet till personsökarna. Utöver detta har 

räddningstjänsten två larmvägar som styrs via RAKEL och skickar ut larm till personsökarna 

från både Piteås brandstation och Älvsbyns brandstation. Bägge dessa två larmvägar täcker 

bägge kommunerna geografiskt. Räddningstjänsten har dessa tre alternativ för att säkerställa 

utalarmering vid tekniska fel. 

Räddningstjänstens utredning har visat på felfunktion hos en av våra larmservrar uppstod 

mellan lördagen den 22/8 kl 17:12 och söndagen den 23/8 när automatlarmet från 
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Polarbageriet skickades. Trolig händelse är att masterservern gjorde en omstart och växlade 

till den sekundära servern och gick efter detta tillbaka till normalläge. Vid den procedur 

tappade servern IP-adressen. 

Detta resulterade i att larmet från Polarbageriet inte nådde fram. När något sådant här inträffar 

går en felsignal till SOS Alarm inom 20 sekunder varvid SOS alarm skall dra ett nytt larm via 

våra två andra larmvägar. Denna procedur skall ta ca 20 sekunder. Dvs ett tekniskt fel skall 

inte fördröja ett larm med mer än ca 40 sekunder. 

Vår utredning visar att något nytt larm inte drogs när felsignalen inkom till SOS Alarm. SOS 

Alarms utredning visar också på att felsignalen inte uppmärksammades varvid något nytt larm 

inte verkställdes. Detta är anledningen till ca 5 minuters larmfördröjning. 

Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn har infört att tjänstgörande befäl (Räddningschef i 

beredskap, Insatsledaren-Piteå och Insatsledaren-Älvsbyn) alltid skall bära sina Rakel-enheter 

påslagna för att även ta emot larm på dessa enheter. Utifrån detta är räddningstjänsten Piteå-

Älvsbyn trygga med att det vi kan göra för att säkerställa utalarmering är tillräckligt. 

 

Beslutsunderlag 

• Begäran om redovisning av åtgärder för att säkerställa omhändertagande av erfarenheter i 

genomförda olycksutredningar. 
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§ 27 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

 

Delegationsbeslut 

• Sakkunnighetsutlåtande (dnr 21GRN69-2) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-1) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-2) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-3) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-4) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-5) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-6) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-7) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-8) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-9) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-10) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-13) 

• Yttrande i ärende PB 2021-000153 gällande brandskydd (dnr 21GRN63-10) 

• Beslut - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Solanderskolan. (dnr 21GRN67-2) 

• Beslut-Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Meca Sweden AB (dnr 21GRN72-2) 

• Beslut-Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Heta Hyttan. (dnr 21GRN73-2) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-14) 

• Anmälan om bisyssla. (dnr 21GRN81-11) 

• Yttrande rörande alkoholservering – Eusti gård, Norrfjärden (dnr 21GRN71-6) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Bishops Arms (dnr 21GRN74-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering i anslutning till Cafe Piteå. (dnr 

21GRN76-6) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Cut and Slice AB. (dnr 21GRN77-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Utökad Uteservering Espresso House AB. (dnr 

21GRN78-5) 

• Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Uteservering utanför gamla O ‘Learys. 

Norrlandssnabbmat AB. (dnr 21GRN79-7) 

• Yttrande rörande alkoholservering-Bea´s Rökeri och Hamncafé, Jävrebyn (dnr 21GRN83-5) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000278 (dnr 21GRN80-7) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000217 (dnr 21GRN66-5) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000202 (dnr 21GRN65-11) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering MDs Jävrebyn AB (dnr 21GRN86-

5) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Happy food. (dnr 21GRN85-5) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-15) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Nya Ekbergs Konditori Piteå. 
(dnr 21GRN91-4) 
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• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Inhägnat Arbetsområde, Miljörivning i Norr 

AB (dnr 21GRN87-4) 

• Yttrande i ärende rörande serveringstillstånd för Nya köket i Piteå AB. (dnr 21GRN93-5) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering – Pite Havsbad AB, Piteå (dnr 21GRN92-7) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-16) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Arbaillo (dnr 21GRN105-3) 

• Yttrande - Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Pitemoppers mopedklubb på Rådhustorget den 14 

juli, 2021 (dnr 21GRN102-3) 

• Begäran om utlåtande. (dnr 21GRN88-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Inhägnat Arbetsområde, Skeppargatan, Piteå 
(dnr 21GRN107-5) 

• Yttrande i ärende rörande Serveringstillstånd för Ekbergs konditori, Piteå. (dnr 21GRN103-5) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering – Gläntan (dnr 21GRN100-5) 

• Yttrande i ärende rörande Serveringstillstånd för Rosfors Bruksherrgård, Rosfors (dnr 21GRN106-5) 

• Begäran om utlåtande. (dnr 21GRN89-2) 

• Yttrande beträffande begränsning av fordonslängd del av Kyrkbrogatan, del av Rådhustorget (dnr 21GRN97-4) 

• Yttrande gällande PB 2021-000121 (ÖJEBYN 33.238 ) Ny remiss (dnr 21GRN90-5) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-17) 

• Yttrande-Uteservering Ronjas i Piteå AB. (dnr 21GRN99-3) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd. Svedjekojan, Tranuträsket Sjulsmark. (dnr 21GRN108-5) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000486 (dnr 21GRN110-8) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000506. (dnr 21GRN109-12) 
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§ 28 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av anmälda handlingar. 

 

Anmälda delgivningar 

• Protokollsutdrag-Tillsättande av dataskyddsombud (dnr 21GRN2-22) 

• Protokollsutdrag-Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos (dnr 21GRN2-23) 

• Bilaga-Månadsrapport Mars 2021 (dnr 21GRN2-24) 

• Protokollsutdrag-Riktlinjer för kompetensförsörjning (dnr 21GRN2-25) 

• Bilaga-Riktlinjer för kompetensförsörjning (dnr 21GRN2-26) 

• Sammanträdesplan 2022 (dnr 21GRN2-28) 

• Sammanträdesplan 2022 (dnr 21GRN2-29) 

• Protokollsutdrag-Personalpolicy (dnr 21GRN2-30) 

• Personalpolicy (dnr 21GRN2-31) 

• Protokollsutdrag-Plan för klimatanpassning (dnr 21GRN2-32) 

• Bilaga-Planeringsunderlag,Plan för klimatanpassning (dnr 21GRN2-33) 

• Protokollsutdrag-Handlingsplan och Plan för klimatanpassning (dnr 21GRN2-34) 

• Styrande dokument-Plan för klimatanpassning (dnr 21GRN2-35) 

• Styrande dokument-Handlingsplan för klimatanpassning (dnr 21GRN2-36) 

• Protokollsutdrag-Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser i kommunen (dnr 21GRN2-37) 

• Styrande dokument-Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser i kommunen (dnr 21GRN2-38) 

• Bilaga A-Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser i kommunen (dnr 21GRN2-39) 

• Protokollsutdrag KF Älvsbyns kommun - Ny ersättare i gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. (dnr 

21GRN2-46) 

• Styrande dokument-Taxa för kopia och avskrift av allmän handling. (dnr 21GRN2-45) 

• Protokollsutdrag-Taxa för kopia och avskrift av allmän handling. (dnr 21GRN2-44) 

• Styrande dokument-Verksamhetsplan 2022-2024 och Årsbudget 2022. (dnr 21GRN2-43) 

• Protokollsutdrag-Budget 2022 och VEP 2022-2024 (dnr 21GRN2-42) 

• Bilaga-Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos (dnr 21GRN2-41) 

• Protokollsutdrag-Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos (dnr 21GRN2-40) 

• Protokollsutdrag KS-Riktlinjer för inköp (dnr 21GRN2-47) 

• Styrande dokument-Riktlinjer för inköp (dnr 21GRN2-48) 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 29 
 

Information om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor 

Diarienr 20GRN167 

 

Beslut 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningschef Torbjörn Johansson informerar om förändringar i Lagen om skydd mot 

olyckor, kommande föreskrifter samt pågående arbetet med framtagande av förslag på 

framtida ledningssystem. 

 

 


