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§ 7 
 

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2022. 
Diarienr 22GRN25 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn fastställer internbudget för 2022 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till gemensamma räddningsnämndens internbudget för 2022 har upprättats. 
 
Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål 
samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun för 
perioden 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 
• Internbudget 2022 
• Samverkansprotokoll 
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§ 8 
 

Ekonomi 
Diarienr 22GRN18 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschefen informerar om det ekonomiska läget för mars månadsrapport 2022 avser 
Gemensamma räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport mars 2022 
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§ 9 
 

Taxa för sotning och rengöring 
Diarienr 22GRN22 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar föreslagen taxa för sotning och rengöring.  
 
Anteckning  
Nämnden ger Kommunalrådet i Älvsbyns kommun i uppdrag att undersöka om taxan för 
Älvsbyns kommun kan revideras och antas av Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 130 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. 
 
Taxan indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. 
 
Revideringen grundar sig på en sammanvägning av Sveriges Kommuner och Regioner 
cirkulär 22:09. De två värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) 
och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det andra värdet är Konsumentprisindex för 
12-månadersförändring i februari. 
Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2021 och införs för 2022 vilket 
innebär att taxorna justeras med 2,17% och gäller fr.o.m. 2022-06-01 och tillsvidare. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för sotning och rengöring 
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§ 10 
 

Taxa för brandskyddskontroll 
Diarienr 22GRN23 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar föreslagen taxa för brandskyddskontroll.  
 
Anteckning  
Nämnden ger Kommunalrådet i Älvsbyns kommun i uppdrag att undersöka om taxan för 
Älvsbyns kommun kan revideras och antas av Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
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. 
 
Taxan indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. 
 
Revideringen grundar sig på en sammanvägning av Sveriges Kommuner och Regioner 
cirkulär 22:09. De två värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) 
och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det andra värdet är Konsumentprisindex för 
12-månadersförändring i februari. 
Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2021 och införs för 2022 vilket 
innebär att taxorna justeras med 2,17% fr.o.m. 2022-06-01 och tillsvidare. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för brandskyddskontroll 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (18) 
Sammanträdesdatum  
2022-04-27  
  

Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
§ 11 
 

Revisionens grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21GRN84 
 

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 
2021-09-07. 
 
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast den 31 maj 2022. 
 
Förslag på yttrande från Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har tagit del av revisionsrapporten och har 
följande synpunkter på de rekommendationer som tagits fram: 
 
- Det saknas egna nämndspecifika mål i vissa nämner/styrelsen. Vår bedömning är 
att nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål. 
 
Nämndens arbete fortgår med att ta fram/revidera och besluta styrande dokument. Nämnden 
har till Verksamhetsplan 2022–2024 och årsbudget 2022 tagit 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. 
 
- Säkerställa att barnkonventionen implementerats i nämnden/styrelsens arbete. 
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Det finns inga gemensamma riktlinjer eller handlingsplanen för arbetet med 
barnkonventionen då det är upp till varje nämnd att säkerställa tillräcklig kunskap och att 
barnkonsekvensanalyser genomförs. I arbetsgrupper som arbetar med mänskliga rättigheter 
pågår däremot samtal kring barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalyser om än det inte finns 
något uttalat uppdrag att arbeta specifikt med det. På kommunens intranät förbereds för att 
kunna ta del av information, checklistor, tips och utbildningar kring barnkonventionen men 
arbetet är ännu inte slutfört. 
 
- Ta fram ett styrande dokument som tydliggör hur gången vid extraordinära händelser ska 
hanteras. 
 
Frågan ska enligt Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn hanteras av Kommunstyrelsen 
som tillika är Krisledningsnämnd. Gemensam räddningsnämnd kan dock informera att det 
finns en framtagen plan för extraordinär händelse för Piteå kommun samt Älvsbyns kommun 
med tillhörande bilaga som beskriver arbetsgången. 
 
- Kunskapen generellt i kommunen gällande internkontroll och dess arbete anser vi 
inte är tillfredsställande. Vi rekommenderar därför en kommunövergripande utbildning 
avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga 
nämnder/styrelseledamöter inkl. ersättare. Att inkludera ersättarna är viktigt då 
samtliga ledamöter är ansvarig för den interna kontrollen. 
 
Efter varje RKL-val ges samtliga ledamöter, både gamla och nya ledamöter, en 
grundläggande utbildning i rollen som politiker i kommunal verksamhet. Utbildningen 
kompletteras dessutom med specifika utbildningar riktade till ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelse och respektive nämnd. Att kompetensutveckla ledamöterna vid dessa 
tillfällen inom internkontrollens område med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys är 
något som Piteå kommun kommer att ta till sig och se på vilket sätt detta kan realiseras. 
 
Beslutsunderlag 
• Revisionens rapport Grundläggande granskning 2021. 
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§ 12 
 

Information Årsuppföljning–kommunernas uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor och Årsuppföljning – kommunernas uppgifter 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Diarienr 22GRN26 
 

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 2021 
• Årsuppföljning LBE 2021 
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§ 13 
 

SCBs medborgarundersökning 2021 
Diarienr 22GRN19 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn tar undersökningen i beaktande vid 
utvecklingsarbete samt i framtagandet av verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har för 8:e gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Syftet med att 
delta i medborgarundersökningen är att inhämta åsikter som ska analyseras och utgöra 
underlag för fortsatt utveckling av kommunens service och tjänster inom samtliga nämnder 
och helägda bolag. Undersökningen utgör därmed en viktig del av kommunens styr- och 
ledningsmodell. 
Undersökningen genomfördes under perioden september-oktober 2021 som en 
urvalsundersökning till 1200 pitebor. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning 
fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i 
andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Detta betyder att inga resultat från och med 
2021 kommer att vara helt jämförbara med tidigare års utfall. 
Resultaten presenteras, förutom i SCBs statistikdatabas även i Kolada. Där redovisas 
resultaten för de 25 procent bästa kommunerna med grön färg, de 25 procent sämsta 
kommunerna med röd färg och de 50 procent som ligger i mitten med gul färg. 
Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra (och vice versa). Det är därför viktigt att även analysera svaren 
utifrån andelen positiva svar samt vilken ambitionsnivå kommunen har inom respektive 
område. 
 
Överlag är piteborna nöjda med kommunens verksamheter. Resultatet visar på att Piteå 
kommuns verksamheter upplevs ha en god kvalité och har ett gott anseende hos piteborna. 
Piteå placerar sig bland de 25 procent av kommunerna med högst resultat i 40 av de 97 
frågeställningarna och bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat i 8 
frågeställningar. Två verksamheter, räddningstjänsten och gymnasieskolan placerar sig på 
topp i undersökningen. 
 
----- 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att resultatet från SCB medborgarundersökning 2021 
vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. 
 
Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag att beskriva hur utfallet i SCB 
medborgarenkät 2021 beaktas i förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag-SCBs medborgarundersökning 2021 
• SCBs medborgarundersökning 2021. 
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§ 14 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 

Delegationsbeslut 
• Yttrande gällande brandskydd i detaljplaneärende: 0552/20-214, Hägna kolonilottsområde. (dnr 22GRN10-1) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000731, Bondön 52Z. (dnr 22GRN10-2) 

• Beslut om godkännande av föreståndare och deltagare. (dnr 21GRN137-4) 

• BESLUT Tillstånd hantering av explosiv vara - RockCon AB. (dnr 21GRN160-2) 

• Godkännande av föreståndare och deltagare explosiv vara RockCon AB. (dnr 21GRN160-3) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000790 Pitholm 45:3 (dnr 22GRN10-3) 

• Yttrande angående ansökan om Racingtävling på tillfällig bana, Piteå Havsbad (dnr 22GRN12-1) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Espresso House Sweden AB (dnr 
22GRN12-2) 

• Beslut om Tillstånd brandfarlig vara Pyrotekniska sällskapet vid Luleå tekniska universitet (dnr 22GRN14-1) 

• Beslut om tillstånd för hantering av explosiva varor samt Godkännande av föreståndare och deltagare - Fritid 
och Vildmark. (dnr 22GRN15-1) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000728 (STADSÖN 2:1) (dnr 22GRN10-4) 

• Beslut om Godkännande av föreståndare/deltagare explosiv vara-Killingholmens industri och allservice AB. 
(dnr 22GRN15-2) 

• Yttrande angående ansökan om Allmän sammankomst. Ljusmanifestation Badhusparken i Piteå. (dnr 
22GRN12-3) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara PITHOLM 87:1 (dnr 22GRN14-2) 

• Yttrande angående ansökan om Teaterföreställning 2022-04-23. Christinasalen, Piteå. (dnr 22GRN12-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Bastard Burgers Uddmansgatan 
8, Pite (dnr 22GRN12-5) 

• Yttrande offentlig tillställning Kyrkmarknad i Öjebyn. A071.762/2022 (dnr 22GRN12-6) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2021-000748 (Stadsön 5:7) (dnr 22GRN10-5) 

• Yttrande angående om offentlig tillställning SM-Vecka Piteå. dnr.080.055/2022 (dnr 22GRN12-7) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-1) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-2) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-3) 

• Beslut om Tillstånd brandfarlig vara Skoogs Bränsle AB. (dnr 22GRN14-3) 

• Beslut om Tillstånd brandfarlig vara Circle K Sverige AB (dnr 22GRN14-4) 

• Godkännande av föreståndare och deltagare, brandfarliga och explosiva varor-SCA Skog AB (dnr 21GRN158-2) 

• Yttrande angående Pite Energis Stora barnkalas i Södra hamn , Dnr. A048.822/2022 (dnr 22GRN12-10) 

• Yttrande angående ansökan offentlig tillställning. Loppmarknad, Nolia mässområde i Piteå. Dnr. 
A107.384/2022 (dnr 22GRN12-11) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Chims Tai Garden restaurang. Dnr 
A119.870/2022 (dnr 22GRN12-12) 
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• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning-Hundutställning, Roknäs. Dnr A125.436/2022. (dnr 
22GRN12-13) 

• Beslut om Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Stenkällaren 1902 AB. (dnr 22GRN14-5) 

• Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Norrlandssnabbmat AB. (dnr 22GRN14-6) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Kajman. Dnr A131.132/2022 
(dnr 22GRN12-14) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-4) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000038, MUNKSUND 15:1. (dnr 22GRN10-6) 

• Yttrande PB 2022-000092 STADSÖN 8.30 (dnr 22GRN10-7) 

• Beslut rörande tillstånd brandfarlig vara Strömbackaskolan, hus ODEN (LÄKAREN 2) (dnr 22GRN14-7) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats Camping Noliaområdet Dnr A138.863/2022 
(dnr 22GRN12-15) 

• Yttrande angående ansökan begagnande av offentlig plats Gatufestival Piteå Dnr 116.450/2022 (dnr 22GRN12-
16) 

• Beslut om tilstånd för hantering av explosiva varor samt godkännande av föreståndare och deltagare 
Thommy Marklund (dnr 22GRN15-3) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd för O´Learys Piteå Sportbar AB. (dnr 22GRN11-1) 

• Yttrande nr 2 PB 202-000790 Pitholm 45:3 (dnr 22GRN10-8) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning-Kanalsimmet. Dnr.A161.060/2022 (dnr 22GRN12-17) 

• Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Heart to Heart Grill. (dnr 22GRN14-8) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2021-000746 (STADSÖN 5:7) (dnr 22GRN10-9) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärendenr: PB 2022-000117 (Stora Örnen 16) (dnr 22GRN10-10) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Centrum Krog i Piteå. A202.964/2022. (dnr 
22GRN12-18) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Nya Hansens Konditori. A202.502/2022 (dnr 
22GRN12-19) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Nya Ekbergs konditori Piteå. A202.703/2022. 
(dnr 22GRN12-20) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Karls Källa i Piteå A208.400/2022 (dnr 
22GRN12-21) 

• Yttrande rörande alkoholservering – Kulturhuset Vidsel,  Dnr. 001-2022-00020 (dnr 22GRN11-3) 
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§ 15 
 

Anmälda handlingar  
Diarienr 22GRN2 
 

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

Anmälda handlingar 
• Protokollsutdrag-Tillämpningsanvisningar affärsetisk policy (dnr 22GRN2-1) 

• Styrande dokument-Tillämpningsanvisningar affärsetisk policy. (dnr 22GRN2-2) 

• Protokollsutdrag-Månadsrapport november 2021. (dnr 22GRN2-3) 

• Månadsrapport november 2021 (dnr 22GRN2-4) 

• Protokollsutdrag - Löneöversyn 2022 (dnr 22GRN2-5) 

• Protokollsutdrag-Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021 (dnr 22GRN2-6) 

• Styrande dokument-Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021. (dnr 22GRN2-7) 

• Protokollsutdrag-Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 
2022 (dnr 22GRN2-8) 

• Protokollsutdrag-Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder 2021. (dnr 22GRN2-9) 

• Protokollsutdrag-Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 2023. (dnr 22GRN2-10) 

• Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 2023. (dnr 22GRN2-11) 
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§ 16 
 

Deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord 
Diarienr 22GRN24 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner förslag om deltagande i gemensamt 
ledningssystem Räddningssamverkan Nord fr.o.m. 2023-01-01 samt överlämnar ärendet för 
beslut i kommunfullmäktige Piteå och Älvsbyns kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
På initiativ av regeringen påbörjades en översyn av den kommunal räddningstjänstens 
olycksförebyggande och dess skadeavhjälpande verksamhet (räddningsinsatser) under 2017, 
bland annat på grund av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Från regeringshåll 
ansågs det finnas ett behov att bland annat utreda hur ledning och samverkan vid 
räddningsinsatser kan genomföras mer effektivt då det visat sig att enskilda olyckor kan få 
omfattande konsekvenser för samhället i stort, kostnaderna för Västmanland uppskattas till 
nästan en miljard kronor. 
 
Detta resulterade i utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54) 
som lämnade förslag på en rad utvecklingsmöjligheter för att förebygga olyckor och minska 
skador till följd av olyckor. Utredningen låg till grund för ändringar i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) under 2021. Dessa ändringar gav bland annat Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriftsrätt kopplat till LSO. 
 
Utredningen tillsammans med utvärderingen ”Skogsbränderna sommaren 2018” (SOU 
2019:7) samt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop. 2019/20:176) 
som medförde förändringar i LSO, som i sin tur gett upphov till nya föreskrifter från MSB att 
förhålla sig till, har alla tillsammans legat till grund för projektet ”Enhetligt ledningssystem 
för kommunal räddningstjänst”. Ett projekt lett av MSB som har resulterat i en handbok ”Ett 
enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” (ELS) med målet att stärka förmåga 
till ledning genom mer enhetliga räddningsledningssystem där en övergripande ledning 
ständigt kan upprätthållas med möjlighet att hantera samtidiga, omfattande och komplexa 
händelser. 
 
Runt om i Sverige pågår det just nu flertalet samarbeten mellan kommuner för att upprätta 
dessa enhetliga räddningsledningssystem med utgångpunkt i nya lagkrav, föreskrifter och 
ELS handboken. Räddningssamverkan Nord är ett av dessa samarbeten. 
 
Förslaget 
Det framtagna förslaget om att delta i Räddningssamverkan Nords gemensamma 
ledningssystem innebär vissa förändringar för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 
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Ledningssystemet kan delas in i två områden, gemensamt och lokalt. Det gemensamma 
ledningssystemet kommer innefatta följande funktioner: Vakthavande räddningschef (VRC), 
Vakthavande befäl (VB), Insatsledare RC (IL RC), Regional insatsledare (RIL). På lokal nivå 
kommer ledningssystemet innefatta följande funktioner: Yttre befäl – Insatsledare (YB), 
Styrkeledare (SL). 
 
Dagens Räddningschef i beredskap (RCB) för Piteå och Älvsbyns kommuner kommer 
ersättas av VRC som är gemensam för samtliga kommuner ingående i Räddsam Nord. En 
kommuns lokala räddningschef har dock alltid högre mandat än VRC. RCB har i dagsläget 
även funktion som ”Tjänsteman i beredskap” (TIB) för Piteå och Älvsbyns kommuner, 
funktionen som TIB planeras läggas på den nya lokala funktionen (YB). 
 
VB sitter på Räddningscentral Nord (RC Nord) i Luleå och har ansvar för systemledningen 
för samtliga kommuner inom Räddsam Nord. IL RC finns inte ännu som en funktion men 
planeras driftsättas till hösten 2022. IL RC är tänkt som en förstärkning till VB vid större 
påfrestningar på RC Nord. 
RIL kommer finnas i Umeå samt inom två timmar från RC Nord. Det är en 
insatsledarfunktion som ska aktiveras vid större händelse med stort behov för samordning och 
ledning någonstans inom samverkansområdet för Räddsam Nord. 
 
YB är för Piteå och Älvsbyns kommuner den högsta lokala ledningsfunktionen och planeras 
även ha funktion som TIB för Piteå och Älvsbyns kommuner. Funktionen kommer 
upprätthållas genom beredskap. SL är den ledningsfunktion som i grunden har ansvaret för en 
styrka. Styrkeledare kommer finnas för skiftgående styrkor samt för styrkor i beredskap (RIB-
styrkor). 
Det är uttalat att heltidskommuner som ingår i Räddsam Nord ska bidra till det gemensamma 
ledningssystemet och deltidskommuner har möjlighet att bidra till det gemensamma 
ledningssystemet. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn avser att bidra med den del som Piteå och 
Älvsbyns kommuner förväntas bidra med. Att bidra till det gemensamma ledningssystemet 
innebär att arbetsuppgifter kopplat till detta måste fördelas inom nuvarande organisation. 
Utifrån beräkningar vad detta skulle innebära arbetstidsmässigt beräknas minst 80% av en 
heltidstjänst att gå åt till detta arbete, det bedöms dock att faktiskt tidsåtgång är minst en 
heltidstjänst. Denna arbetstid kommer då behöva fördelas på ett antal individer vars 
nuvarande arbetsuppgifter då måste ses över. 
 
En risk- och konsekvensbedömning för det framtagna förslaget har genomförts med hjälp av 
kommunens företagshälsa. Den risk som anses störst i denna utredning är att 
arbetsbelastningen för personer som ska bidra till det gemensamma ledningssystemet kommer 
öka om det förväntas att samtliga nuvarande arbetsuppgifter ska genomföras även när nya 
arbetsuppgifter kopplat till ledningssystemet tilldelas. För vissa inom organisationen har 
arbetsbelastningen reda ökat med anledning av förändringar i LSO samt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) kopplat till det olycksförebyggande arbete som 
bedrivs inom verksamheten. 
Samverkan med fackliga representanter har skett och informationen gällande det framtagna 
förslaget har godkänts av samverkansgruppen, flertalet av representanterna i 
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samverkansgruppen har även varit delaktiga vid risk- och konsekvensbedömningen. Utöver 
information till samverkansgruppen har kontinuerlig information getts till all personal och en 
djupare dialog har förts med befäl inom organisationen för att kunna ta in synpunkter. 
 
Räddningssamverkan Nord har tagit fram en ”Överenskommelse till samverkan”. Denna 
överenskommelse är framtagen av räddningschefer för de berörda kommunerna samt jurister 
från vissa kommuner, däribland Piteå. Överenskommelsen reglerar samverkan på ett 
övergripande plan och beslut om överenskommelsen ska fattas på behörig politisk nivå inom 
respektive berör kommun. Till denna överenskommelse finns även en ekonomisk beskrivning 
övre kostnadsfördelningen för det gemensamma ledningssystemet Räddsam Nord. 
 
Beslutsunderlag 
• Förslag deltagande Räddningssamverkan Nord 
• Överblick schema förslag deltagande Räddningssamverkan Nord 
• RoK vid förändring av förslag deltagande Räddningssamverkan Nord Piteå 
• Samverkansprotokoll 
• Överenskommelse om samverkan Räddningssamverkan Nord 
• Underlag ekonomi Räddningssamverkan Nord 
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