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Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
Tomas Egmark (S) (vice ordförande) (via Zoom) 
Karl-Erik Jonsson (M) 

Övriga deltagare Jim Lundström (Räddningschef) 
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§ 17 
Delårsrapport augusti 2022 
Diarienr 22GRN35 

 
Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner förslag till Delårsrapport augusti 2022 
samt godkänner att nämndens ordförande och Räddningschef färdigställer Delårsrapport 
augusti 2022 med de ändring/justeringar som sker under resterande del av augusti månad. 

 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har upprättat ett förslag till Delårsrapport augusti 2022 med 
information t.o.m. 2022-08-22 för beslut om godkännande av den Gemensamma 
räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn. 
Verksamhetsplan 2023-2025 (VEP 2023-2025) ska vara inlämnad senast 1 september 2022 
och den Gemensamma räddningsnämnden önskade ta beslut om VEP 2023-2025 vid 
sammanträde efter sommaren. 
Delårsrapport augusti 2022 ska vara inlämnad senast 8 september 2022. För att undvika två 
nämndsammanträden med kort intervall föreslås att nämndens ordförande samt 
Räddningschef ges beslutsmandat av den Gemensamma räddningsnämnden att färdigställa 
delårsrapporten till den 8 september 2022 då samtliga ekonomiska underlag och händelser 
finns att tillgå. 

 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport aug 2022, 2022-08-25 
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§ 18 
Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 och årsbudget 2023 
Diarienr 22GRN36 

 
Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Verksamhetsplan 2023-2025 och årsbudget 
2023 för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till verksamhetsplan 2023-2025 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 2023-2025 och årsbudget 2023, 2022-08-18 
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§ 19 
Revisionens grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21GRN84 

 
Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar framtaget förslag på synpunkter till 
revisorerna för Älvsbyns kommun. 

 
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 
för Piteå samt Älvsbyns kommun besökte Gemensamma räddningsnämnden Piteå-Älvsbyn 
digitalt på sammanträdet 2021-09-07. 

 
Revisionsrapporten för Älvsbyns kommun har överlämnats för kännedom och yttrande. 
Yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast den 30 augusti 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: 

 
- Avsnitt 7.1. Kommentarer: I verksamhetsplanen för 2021 finns inga nämndspecifika mål. 
Av verksamhetsplanen framgår de riktade kommunövergripande målen. 

 
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. 

 
- Avsnitt 7.4. Hur sker samarbetet/stödet med kommunens (Piteås) 
kommunikationsavdelning? Kommentarer: Både Älvsbyns och Piteå kommuns 
förtroendevalda vittjar om att samarbetet fungerar bra, dock saknas ett styrande dokument 
kopplat till hur gången vid extraordinär händelse ska hanteras. 
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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. 

 
Beslutsunderlag 
• Frågebatteri-Grundläggande granskning 2021 Älvsbyn 
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§ 20 
Redovisning av delegationsbeslut 

 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

 
Delegationsbeslut 
• Beslut om Tillstånd brandfarlig vara OK Rosvik. (dnr 22GRN14-9) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara Svetsprodukter i Piteå AB (dnr 22GRN14-10) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara Bilfärgsspecialisten i Piteå AB (dnr 22GRN14-11) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara RISE AB (dnr 22GRN14-12) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara Beijerbyggmaterial AB, Älvsbyn. (dnr 22GRN14-13) 

• Yttrande angående ansökan om ofentlig tillställning. Utställning av veteranmopeder och 
musikunderhållning, Rådhustorget Piteå. A208.601/2022 (dnr 22GRN12-23) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-5) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-6) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Restaurang Golden Dragon. 
Dnr.A243.536/2022. (dnr 22GRN12-24) 

• Yttrande om offentlig tillställning-Piteå Sumer Games. Dnr A209.900/2022. (dnr 22GRN12-25) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning-Motionsdans Logen Långträsk. Dnr A249.549/2022. 
(dnr 22GRN12-26) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd för O´Learys Piteå Sportbar AB. Dnr 30-2022-00017. (dnr 
22GRN11-4) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Cafe Piteå. A260.348/2022. (dnr 22GRN12-27) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-7) 

• Yttrande angående ansökan om tillstånd till offentlig tillställning A255.680/2022 (dnr 22GRN12-28) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Glass Uteservering, Tio Till Tolv AB 
A266.967/2022 (dnr 22GRN12-29) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. dnr. A274.766/2022 (dnr 22GRN12-31) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd BAO Street Kitchen Storg 72 Piteå. Dnr 30-2022-00039 
(dnr 22GRN12-30) 

• Yttrande angående ansökan om Allmän sammankomst. Ljusmanifestation Suicidpreventivadagen dnr 
A271.189/202 (dnr 22GRN12-33) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Bishops Arms A1214.548/2022 
(dnr 22GRN12-32) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning Agility dnr. A073.562/2022 (dnr 22GRN12-34) 

• Beslut om tillstånd brandfarlig vara Cramo AB. (dnr 22GRN14-14) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd. Summer by the Sea. (dnr 22GRN11-5) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000268 JÄVRE 26:1 (dnr 22GRN10-11) 

• Yttrande angående Utomhuskonsert Diggiloo, Storforsens naturreservat Älvsby kommun. Dnr 
A264.726/2022 (dnr 22GRN12-36) 

• Anmälan om bisyssla. (dnr 22GRN13-1) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Cut and Slice AB Piteå. A293.315/2022. (dnr 
22GRN12-37) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning samt begagnande av offentlig plats-SHRA Luleå. (dnr 
22GRN12-38) 
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• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-DEKO Invest i Norr AB. (dnr 22GRN12-39) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering – Royal Corner, Älvsbyn. Dnr 011-2022-00032 (dnr 22GRN11-6) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering-PDOL, This is How Taps & Tacos Piteå. Dnr. 30-2022-00048 
(dnr 22GRN11-7) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering-PDOL, Event Brothers HB. Dnr. 32-2022-00040. (dnr 22GRN11-8) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering-PDOL, Afterskiteam Norrland AB. Dnr. 32-2022-00044. (dnr 
22GRN11-9) 

• Yttrande i ärende rörande alkoholservering-PDOL, Karls Källa i Piteå AB. Dnr. 32-2022-00038. (dnr 
22GRN11-10) 

• Yttrande angående ansökan om Allmän sammankomst-Festspelen i Piteå. (dnr 22GRN12-40) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Pinchos, PA Piteå AB. Dnr A315.274/2022 
(dnr 22GRN12-41) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats-Panelen Steakhouse Piteå. Dnr 
A312.604/2022. (dnr 22GRN12-42) 

• Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats "Norrbottens pärla", bilutställning, livemusik, 
Badhusets gräsplan, älvåkra skolan skolgård Älvsbyn, 2022-08-26. Dnr A313.748/2022 (dnr 22GRN12-43) 

• Yttrande i ärende rörande Serveringstillstånd för Taps and AB. Dnr 30-2022-00048 (dnr 22GRN11-11) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd Restaurang Sundet i Pitsund. Dnr 32-2022-00053 (dnr 
22GRN11-12) 

• Yttrande i Ansökan om Serveringstillstånd Klubbens Idrotts-och intresseförening. Dnr 32-2022-00052 (dnr 
22GRN11-13) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-8) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-9) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-10) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2019-000245 Pitholm 45:3. (dnr 22GRN10-12) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000269 STADSÖN 5:9 (dnr 22GRN10-13) 

• Yttrande angående offentlig tillställning - Kulturhuset i Vidsel A346.535/2022. (dnr 22GRN12-44) 

• Yttrande angående ansökan om allmän sammankomst. Summer by the Sea. Dnr A342.853/2022 (dnr 22GRN12- 
45) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000376 -Stadsön 8:2 (dnr 22GRN10-14) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000349-Pitholm 47:9. (dnr 22GRN10-15) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-11) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd för Cut and Slice AB, Dnr. 32-2022-00056 (dnr 22GRN11- 
14) 

• Yttrande angående ansökan om serveringstillstånd. Stora Nolia . Uteservering Taps and AB. Dnr 32-2022- 
00049 (dnr 22GRN11-15) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-12) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-13) 

• Beslut om föreläggande. (dnr 22GRN8-1) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000092, STADSÖN 8:30. (dnr 22GRN10-16) 

• Yttrande angående ansökan om allmän sammankomst- Stora Noliamässan. Dnr. A290.725/2022. (dnr 
22GRN12-46) 

• Yttrande gällande serveringstillstånd-Café Hildur. (dnr 22GRN11-16) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-14) 

• Yttrande angående ansökan om musikevenemang på inhägnat område i Älvsbyn 2022-07-21-23 och 2022- 
07-26-27 , Royal Corner DnrA331.724/2022 (dnr 22GRN12-47) 

• Yttrande i ärende rörande serveringstillstånd i slutet sällskap.Stenkällaren 1902 AB. Dnr 30-2022-00063 (dnr 
22GRN11-17) 

• Yttrande angående ansökan om alkoholservering - Osushi restaurang, Älvsbyn Dnr. 001-2022-00066 (dnr 
22GRN11-18) 
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• Överlämnande av föreläggande till prövningsinstans (dnr 22GRN8-2) 
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§ 21 
Anmälda handlingar 

 
 

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

 
Anmälda handlingar 
• Protokollsutdrag-Redovisning av internkontrollplan 2021 och internkontrollplan 2022 för alla nämnder. (dnr 

22GRN2-12) 

• Protokollsutdrag-Plan för aktualisering av styrande dokument 2022. (dnr 22GRN2-13) 

• Rapport-Plan för aktualisering av styrande dokument 2022. (dnr 22GRN2-14) 

• Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken (dnr 22GRN2-15) 

• Protokollsutdrag- Sammanträdesplan 2023 Diarienr 22KS183 (dnr 22GRN2-16) 

• Kommunfullmäktiges beslut - Sammanträdesplan 2023 (dnr 22GRN2-17) 

• Bilaga till Sammanträdesplan 2023 - Årsplan ekonomi 2023 (dnr 22GRN2-18) 

• Protokollsutdrag KF Älvsbyns kommun-Deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan 
Nord. (dnr 22GRN24-2) 

• Protokollsutdrag KF Piteå Kommun-Deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord. 
(dnr 22GRN24-4) 

• Protokollsutdrag-Riktlinje för visselblåsarfunktion. (dnr 22GRN2-21) 

• Riktlinje för visselblåsarfunktion. (dnr 22GRN2-22) 

• Protokollsutdrag-Program för etableringar. (dnr 22GRN2-23) 

• Riktlinje för Program för etableringar (dnr 22GRN2-24) 

• Protokollsutdrag-Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag. (dnr 22GRN2-25) 

• Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag. (dnr 22GRN2-26) 

• Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag. (dnr 22GRN2-27) 

• Överenskommelse om samverkan-Gemensamt ledningssystem Räddningssamvekan Nord, Piteå kommun. 
(dnr 22GRN24-5) 

• Synpunkt-Brandskyddskontroll (dnr 22GRN33-1) 

• Svar till medborgare. (dnr 22GRN33-2) 

• Synpunkt-Uppdatera hemsidan (dnr 22GRN34-1) 
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§ 22 
Sammanträdesplan 2023 
Diarienr 22GRN37 

 
Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn beslutar att under 2023 sammanträda 18 januari, 
26 april, 6 september och 24 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 18 januari för att besluta om 
årsredovisning/bokslut, 26 april för att besluta om budget och verksamhetsplan, 6 september 
för att besluta om delårsrapport och 24 november för att besluta om internkontrollplan inför 
kommande år. 
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§ 23 
Deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord 
Diarienr 22GRN24 

 
Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn har tagit del av informationen om läget gällande 
deltagande i Räddningssamverkan Nord 

 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktige i både Piteå och Älvsbyns kommun har beslutat att godkänna framtaget förslag 
om deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord. 
Under hösten påbörjas arbete med att utbilda personal som ska ingå i gemensamma 
ledningsfunktioner. Även intern utbildning av samtlig personal kommer genomföras för att 
övergång till det gemensamma ledningssystemet ska bli så smidigt som möjligt. 
Dessa utbildningsinsatser kommer ta tid från den ordinarie verksamheten och vissa delar 
såsom externa utbildningar och tillsynsverksamhet kan påverkas negativt. 
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