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§ 30 
 

Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom Räddningstjänsten 
Piteå-Älvsbyn 
Diarienr 21GRN138 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. 
inom räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn 
 
Ärendebeskrivning 
Taxa för externa tjänster, uthyrning m.m. inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn revideras 
årligen enligt Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV). Höjning för 2022 enligt PKV-
personalkostnad med 2,4 % och höjning enligt KPI-materialkostnad med 2,5 %. 
____________ 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 2020-06-22 § 133 beslutat delegera rätten, att 
årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn, till Gemensam räddningsnämnd Piteå- Älvsbyn. 
Beslutet delges Kommunfullmäktige i Piteå och Älvsby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för externa tjänster,uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 
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§ 31 
 

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 21GRN139 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-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 
 
Ärendebeskrivning 
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 revideras årligen enligt 
Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV). Startår för PKV är oktober 2019. 
Ny timtaxa för år 2022 blir 892 kr. 
----- 
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 2020-06-22 § 132 beslutat delegera 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. 
Beslutet delges Kommunfullmäktige i Piteå och Älvsby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa tillstånd och tillsyn (LSO, LBE) 2022 
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§ 32 
 

Tillsynsinriktning 2022 Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn 
Diarienr 21GRN145 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn antar Tillsynsinriktning 2022 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 Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Piteå och Älvsbyns kommuner anges bland 
annat att: 
En tillsynsinriktning för Räddningstjänsten bestäms årligen av Gemensam räddningsnämnd. 
I denna anges vilka anläggningar och objekt där det under året ska ske en tillsyn enligt LSO 
och/eller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Tillsynsinriktningen baseras på risker, faktiska händelser och av allmänheten påtalade 
problem. 
 
Beslutsunderlag 
• Tillsynsinriktning 2022 
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§ 33 
 

Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 21GRN140 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn beslutar att under 2022 sammanträda 19 januari, 
27 april, 7 september och 23 november. 
 
Ärendebeskrivning 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn föreslås sammanträda 4 gånger per år. 
Sammanträden föreslås utifrån årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för kommunen. 
Utifrån detta föreslås nämnden sammanträda 19 januari för att besluta om 
årsredovisning/bokslut, 27 april för att besluta om budget och verksamhetsplan, 7 september 
för att besluta om delårsrapport och 23 november för att besluta om internkontrollplan inför 
kommande år. 
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§ 34 
 

Ekonomirapport oktober 2021 
Diarienr 21GRN54 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschefen informerar om det ekonomiska läget för den Gemensamma 
räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn.  
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport oktober 2021 
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§ 35 
 

Internkontrollplan 2022 
Diarienr 21GRN141 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner Internkontrollplan för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och 
ledningssystem utgör grunden för detta. 
Som stöd för detta har Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn upprättat ett förslag till 
Internkontrollplan för 2022 enligt gällande regler om plan för internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan 2022 Gemensam räddningsnämnd Piteå Älvsbyn 
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§ 36 
 

Uppföljningsrapport Internkontroll 2021 
Diarienr 21GRN144 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen om 
uppföljningsrapporten för internkontroll 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och 
ledningssystem utgör grunden för detta. 
 
För 2021 är en internkontrollplan upprättad. Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn har 
genomfört en uppföljning av internkontrollplanen. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppföljningsrapport Internkontroll 
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§ 37 
 

Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021 
Diarienr 21GRN142 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för arbetsmiljön inom Räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. Denna rapport ger en bild av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på förvaltningen genom att redovisa svaren i den 
årliga uppföljningen samt vilka allvarliga risker som finns på förvaltningen. 
 
Den årliga uppföljningen innehåller frågor som säkerställer att lagar och föreskrifter inom 
arbetsmiljöområdet följs. 
 
Beslutsunderlag 
• Årlig uppföljning SAM 2021 
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§ 38 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 

Delegationsbeslut 
• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Avstängning av Rådhustorget (dnr 21GRN115-4) 

• Ansökan om beslut om att få sota själv (dnr 21GRN1-19) 

• Yttrande gällande-bygglovsärende, Bergsviken 3:463,  PB 2021-000560 (dnr 21GRN117-4) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000554 (STADSÖN 1.1), CJ Boströms väg 12Z. (dnr 
21GRN116-10) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-20) 

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

• Yttrande angående ansökan om Offentlig tillställning, danstillstånd på Karls källa i Piteå AB. (dnr 21GRN121-4) 

• Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering – Norrmalmia sporthall Piteå (dnr 21GRN118-6) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000478, (STADSÖN 2:1). (dnr 21GRN124-1) 

• Yttrande angående ändring i ansökan rörande alkoholservering – Norrmalmia sporthall Piteå, (för tält på 
Nolia området) (dnr 21GRN118-9) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning Danstillställning med nattklubb på Lemon Tree. (dnr 
21GRN125-3) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning, Evenemangstält på Nolia området.-Afterski Team 
Norrland AB. (dnr 21GRN126-6) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-22) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000545 (STADSÖN 2:1) (dnr 21GRN128-12) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000458 (ÖJEBYN 34:14) (dnr 21GRN129-7) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000479 (PITHOLM 23:291) (dnr 21GRN130-5) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-23) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-24) 

• Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen. Pite havsbad AB (dnr 
21GRN132-5) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.  Danstillställningar på Piteå Stadshotell. Piteå 
Stadshotell AB. Sofia Hortlund. (dnr 21GRN122-5) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.Julmarknad Storforsen 2021 11 27 (dnr 21GRN127-4) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn, (dnr 
21GRN131-4) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tillställningar på Pite Havsbad. Pite Havsbad AB (dnr 
21GRN133-5) 

• Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver2. Pite havsbad AB (dnr 
21GRN132-6) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB2021-000668 (PITHOLM 13:216) (dnr 21GRN134-1) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn. (dnr 
21GRN131-9) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000642 (SJULSMARK 1.33). (dnr 21GRN136-7) 

• Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver3. Pite havsbad AB (dnr 
21GRN132-8) 
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• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tillställningar i Kongressen Pite Havsbad. Pite 
Havsbad AB (dnr 21GRN133-9) 

• Yttrande om granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. (dnr 
21GRN96-6) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB2021-000668 (PITHOLM 13:216) (dnr 21GRN134-2) 

• Fastighet PITHOLM 47:98, tillbyggnad av trähallen. PB 2021-000644 (dnr 21GRN143-3) 

• Yttrande gällande- brandskydd i ärende PB 2021-000669  i ÖJEBYN 33:68 (SPIKVÄGEN 12Z) (dnr 
21GRN135-5) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Julmarknad - skyltsöndagen (dnr 21GRN147-5) 

• Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Arnemarks byagård. (dnr 21GRN148-5) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000683 (STADSÖN 2:1) (dnr 21GRN146-9) 

• Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-25) 

• Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-12) 
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§ 39 
 

Delgivningar-protokoll 2021 
Diarienr 21GRN2 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av anmälda handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag-Avsägelse av ersättare - Gemensam Räddningsnämnd Piteå och 

Älvsbyns kommuner 
• Protokollsutdrag-Piteförslag 
• Styrande dokument-Bestämmelser för Piteförslag 
• Protokollsutdrag-Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
• Delegationsbeslut - Revidering av Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken 
• Protokollsutdrag-Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 
• Protokollsutdrag-Riktlinjer för räddningstjänst 
• Protokollsutdrag-Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan 
• Protokollsutdrag-Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern 
• Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern. 
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§ 40 
 

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

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen och beslutar att med 
anledning av föredragen information ge Räddningschefen Torbjörn Johansson i uppdrag att ta 
fram ett beslutsunderlag med inriktning att Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn går med i 
samverkan om gemensamt ledningssystem i RC Nord. 
 
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. 
----- 
Torbjörn informerade om de utredningar/analyser som gjorts med anledning av gjorda 
förändringar i Lagen om skydd mot olyckor avseende ledningssystem. Räddningschefen 
redovisade ett förslag på framtida inriktning på RC Nords arbetssätt, tänkt 
organisation/bemanning, kostnadsfördelning samt ett utkast till samverkansavtal för ingående 
räddningstjänster. 
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§ 41 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21GRN4 
 
Anteckning 
Räddningschef Torbjörn Johansson informerade att ett Seminarium "Inkludera fler för ökad 
effektivitet" är bokat och kommer att ske via länk onsdagen den 8 december 2022. 
 
Vi har bokat vår lektionssal på Brandstationen Piteå och en inbjudan kommer att skickas 
ut till Gemensamma räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn ledamöter och ersättare. 
 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Nätverket Jämställd Räddningstjänst 
(NJR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till detta seminarium om att 
utveckla räddningstjänsten. 
 
 


	§ 30  Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 31  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
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 32  Tillsynsinriktning 2022 Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 33  Sammanträdesplan 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 34  Ekonomirapport oktober 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 35  Internkontrollplan 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 36  Uppföljningsrapport Internkontroll 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 37  Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 38  Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut
	Delegationsbeslut
	 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Avstängning av Rådhustorget (dnr 21GRN115-4)
	 Ansökan om beslut om att få sota själv (dnr 21GRN1-19)
	 Yttrande gällande-bygglovsärende, Bergsviken 3:463,  PB 2021-000560 (dnr 21GRN117-4)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000554 (STADSÖN 1.1), CJ Boströms väg 12Z. (dnr 21GRN116-10)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000554 (STADSÖN 1.1), CJ Boströms väg 12Z. (dnr 21GRN116-10)
	 Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-20)
	 Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-21)
	 Yttrande angående ansökan om Offentlig tillställning, danstillstånd på Karls källa i Piteå AB. (dnr 21GRN121-4)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering – Norrmalmia sporthall Piteå (dnr 21GRN118-6)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000478, (STADSÖN 2:1). (dnr 21GRN124-1)
	 Yttrande angående ändring i ansökan rörande alkoholservering – Norrmalmia sporthall Piteå, (för tält på Nolia området) (dnr 21GRN118-9)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning Danstillställning med nattklubb på Lemon Tree. (dnr 21GRN125-3)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning Danstillställning med nattklubb på Lemon Tree. (dnr 21GRN125-3)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning, Evenemangstält på Nolia området.-Afterski Team Norrland AB. (dnr 21GRN126-6)
	 Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-22)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000545 (STADSÖN 2:1) (dnr 21GRN128-12)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000458 (ÖJEBYN 34:14) (dnr 21GRN129-7)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000479 (PITHOLM 23:291) (dnr 21GRN130-5)
	 Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-23)
	 Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 21GRN1-24)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-5)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-5)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.  Danstillställningar på Piteå Stadshotell. Piteå Stadshotell AB. Sofia Hortlund. (dnr 21GRN122-5)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.Julmarknad Storforsen 2021 11 27 (dnr 21GRN127-4)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn, (dnr 21GRN131-4)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn, (dnr 21GRN131-4)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tillställningar på Pite Havsbad. Pite Havsbad AB (dnr 21GRN133-5)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tillställningar på Pite Havsbad. Pite Havsbad AB (dnr 21GRN133-5)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver2. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-6)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver2. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-6)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB2021-000668 (PITHOLM 13:216) (dnr 21GRN134-1)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn. (dnr 21GRN131-9)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Pubkväll med dans, Galaxen-Forum, Älvsbyn. (dnr 21GRN131-9)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000642 (SJULSMARK 1.33). (dnr 21GRN136-7)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver3. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-8)
	 Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen ver3. Pite havsbad AB (dnr 21GRN132-8)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tillställningar i Kongressen Pite Havsbad. Pite Havsbad AB (dnr 21GRN133-9)
	 Yttrande om granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. (dnr 21GRN96-6)
	 Yttrande om granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. (dnr 21GRN96-6)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB2021-000668 (PITHOLM 13:216) (dnr 21GRN134-2)
	 Fastighet PITHOLM 47:98, tillbyggnad av trähallen. PB 2021-000644 (dnr 21GRN143-3)
	 Yttrande gällande- brandskydd i ärende PB 2021-000669  i ÖJEBYN 33:68 (SPIKVÄGEN 12Z) (dnr 21GRN135-5)
	 Yttrande gällande- brandskydd i ärende PB 2021-000669  i ÖJEBYN 33:68 (SPIKVÄGEN 12Z) (dnr 21GRN135-5)
	 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Julmarknad - skyltsöndagen (dnr 21GRN147-5)
	 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Arnemarks byagård. (dnr 21GRN148-5)
	 Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000683 (STADSÖN 2:1) (dnr 21GRN146-9)
	 Ansökan och beslut att få sota själv. (dnr 21GRN1-25)
	 Anmälan om bisyssla (dnr 21GRN81-12)

	§ 39  Delgivningar-protokoll 2021
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 40  Information om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 41  Av ledamöter väckta ärenden

