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§ 24 
 

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m inom Räddningstjänsten 
Piteå-Älvsbyn 
Diarienr 22GRN42 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår Kommunfullmäktige i Piteå och 
Kommunfullmäktige i Älvsbyn anta 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 2023 enligt PKV-
personalkostnad med 3,7 % och höjning enligt KPI-materialkostnad med 10,84 %. 
 
Kurser och utbildningar som tillhandahålls av Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har setts över 
och vissa förändringar i upplägg och utbud har genomförts. Med anledning av detta har taxor 
kopplat till kurser och utbildningar gåtts igenom och förslag till nya taxor tagits fram för 
beslut. 
------ 
Kommunfullmäktige i Piteå har vid sammanträdet 2020-06-22 § 133 och 
Kommunfullmäktige i Älvsbyn har vid sammanträdet 2020-06-15 § 68 beslutat delegera 
rätten att årligen indexreglera Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom 
räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn, till Gemensam räddningsnämnd Piteå- Älvsbyn. 
 
  
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för externa tjänster,uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 
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§ 25 
 

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 22GRN43 
 

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 2023 blir 910 kr. 
------ 
Kommunfullmäktige i Piteå har vid sammanträdet 2020-06-22 § 132 och 
Kommunfullmäktige i Älvsbyn har vid sammanträdet 2020-06-15 § 67 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 Älvsbyns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa tillstånd och tillsyn (LSO, LBE) 2023 
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§ 26 
 

Tillsynsinriktning 2023 
Diarienr 22GRN44 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Tillsynsinriktning 2023 Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 1§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen utöva tillsyn 
över att enskilda följer denna lag, och förskrifter som meddelat i anslutning till lag, inom 
kommunens område. 
 
Målet med tillsyn enligt LSO är att kontrollera att brandskyddet för byggnader och 
anläggningar, med tillhörande verksamheter, är skäligt. Målet är även att samt den enskildes 
ansvar för att skydda sig själv, andra, egendom och miljö. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efter förändringar i LSO under 
2021 tilldelats föreskriftsrätt när det gäller hur kommunen ska planera och utföra tillsyn enligt 
LSO. Detta har påverkan på hur tillsynsplaneringen framgent kommer se ut. I MSBFS 2021:8 
står följande under 2§: 
 
”Kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den ska ske och hur 
ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med 
beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd.” 
 
I MSBFS 2021:8 finns även en bilaga med byggnader och anläggningar där kommunen ska ha 
en planering för tillsyn. Utöver de byggnader och anläggningar som finns i bilagan ska 
kommunen utifrån sina kunskaper om lokala förhållanden även identifiera och ha en planering 
för tillsyn av andra byggnader och anläggningar där behov av tillsyns bedöms finnas. I 
planeringen av tillsyn av byggnader och anläggningar enligt bilagan till MSBFS 2021:8 ska 
kommunen även bedöma hur ofta tillsyn ska ske. Om tillsyn bedöms kunna ske mer sällan än 
var sjätte år, eller inte alls, ska skäl för detta dokumenteras. 
 
Enligt 21§ i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen 
utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i 
anslutning till lagen. Målet med tillsyn enligt LBE är att kontrollera att hantering av 
brandfarliga och explosiva varor sker enligt gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. 
 
I kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av 
kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyns kommun, daterad 2020-11-30, anges bland annat 
att: 
 
”En tillsynsinriktning för Räddningstjänsten bestäms årligen av Räddningsnämnden. I denna 
anges vilka anläggningar och objekt där det under året ska ske en tillsyn enligt LSO och/eller 
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Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsinriktningen baseras på risker, 
faktiska händelser och av allmänheten påtalade problem.” 
 
Beslutsunderlag 
• GRN Tillsynsinriktning 2023 
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§ 27 
 

Revisionens grundläggande granskning 2022 
Diarienr 22GRN28 
 

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 2022 års grundläggande granskning önskar förtroendevalda revisorer träffa 
nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte den 23 november 2022. 
 
Beslutsunderlag 
• Svar - Fastställt frågebatteri GG 2022 
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§ 28 
 

Ekonomi 
Diarienr 22GRN18 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner månadsrapport oktober 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschefen presenterar det ekonomiska läget för oktober månadsrapport 2022 enligt 
underlag. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport oktober 2022 
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§ 29 
 

Uppföljning internkontrollplan 2022 
Diarienr 22GRN48 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen gällande 
uppföljningsrapporten för internkontroll 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. 
 
För 2022 är en internkontrollplan upprättad. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har genomfört 
en uppföljning av internkontrollplanen. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppföljningsrapport Internkontroll 2022 
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§ 30 
 

Internkontrollplan 2023 
Diarienr 22GRN46 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner föreslagen Internkontrollplan 2023. 
 
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 2023 enligt gällande regler om plan för internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan 2023 
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§ 31 
 

Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 
Diarienr 22GRN45 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner årlig uppföljning Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 2022. 
 
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 2022 
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§ 32 
 

Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå-
Älvsbyn 
Diarienr 22GRN47 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar uppdaterad delegationsbestämmelse för 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn från och med 2023-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden. 
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn beslutade 2020-03-31 § 7 att anta nya 
delegationsbestämmelser för nämnden. Sedan dess har ändringar skett i Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
vilket medfört att delegationsbestämmelser behövt ses över. 
 
Ändring av benämning för befattningar samt funktioner inom Räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn har skett med anledning av planerat deltagande i Räddningssamverkan Nord. 
Ändring av benämning för funktioner medför förslag till mindre ändring av 
delegationsbestämmelse för att stämma överens med nya benämningar, punkt 2D enligt 
beslutsunderlag. 
 
Ändrade skrivelser i LSO gällande förbud medför förslag till mindre ändring av 
delegationsbestämmelser. Tillkommande krav i LBE medför förslag till mindre tillägg till 
befintliga delegationsbestämmelser, punkt 4A och B, punkt 4L samt förslag till ny 
delegationspunkt, punkt 4N enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå–Älvsbyn 
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§ 33 
 

Delegation av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef 
Diarienr 22GRN49 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn delegerar arbetsmiljöuppgifter till Jim Lundström, 
förvaltningschef för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn, skriftligt med ”Blankett för fördelning 
och returnering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/medarbetare”. 
 
Ärendebeskrivning 
En ny struktur för delegering av arbetsmiljöuppgifter har tagits fram i Piteå kommun och 
enligt den ska berörd nämnd skriftligt delegera arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef. 
 
Beslutsunderlag 
• Ifylld - Blankett för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter 
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§ 34 
 

Revisionens fördjupningsgranskning kommunetisk policy 
Diarienr 22GRN50 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen gällande svar till 
revisionens fördjupningsgranskning rörande den kommunetiska policyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har gett ut ett uppdrag att granska kommunens arbete avseende implementering 
av kommunetisk policy. Syftet med granskningen är att bedöma om den kommunetiska 
policyn har arbetats med på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Bedömningar från revisonen 
kommer att göras med utgångspunkt från fullmäktiges mål för verksamheten och från 
tillämplig lagstiftning. 
 
Svar på de frågor som ställts har skickats till granskningen. Frågor presenteras nedan: 
 
• Hur har de olika nämnderna och bolagen fört in detta styrande dokument i sitt ordinarie 
arbete med styrning och kontroll? 
• Hur har berörd personal informerats om de antagna styrdokumenten? 
• Hur utvärderar nämnder och bolagen detta styrande dokuments funktion? 
• Har nämnder och bolag behandlat denna policy inom ramen för den interna kontrollen? 
 
Beslutsunderlag 
• Svar revisionens fördjupningsgranskning kommunetisk policy 
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§ 35 
 

Information från räddningschef 
Diarienr 22GRN41 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av information från Räddningschef. 
 
Ärendebeskrivning 
Jim Lundström, Räddningschef informerar vid sammanträde om aktuell status, pågående 
uppdrag samt periodens händelser. 
 
Deltagande Räddningssamverkan Nord (22GRN24 avslutas). Planering och utbildning för 
deltagande fortskrider. Nya larmplaner driftsatta. Detaljöversyn för smidigt deltagande. 
Studiebesök inom samverkansområdet genomfört. 
 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst Piteå och Älvsbyns 
kommun under framtagande. 
 
Höjdfordon Älvsbyn. Utredning och översyn av fordonplan pågår. Nytt höjdfordon behövs i 
Älvsbyn. Endast en fastighet där behov av höjdfordon föreligger i utrymningssyfte. 
 
Föreläggande Länsgemensam Psykiatri Öjebyn. Regionen har överklagat föreläggandet. 
Yttrande i ärendet har skickat till Länsstyrelsen. Beslut inväntas från Länsstyrelsen. 
 
Händelser under perioden. Utsläpp Kartviken. Brand JOWA-huset. Brand Kappa. 
 
Beslutsunderlag 
• Ritningar - Punkthuset Leken 
• Översyn fordonplan, höjdfordon Älvsbyn 
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§ 36 
 

Medborgarförslag - Tillåt brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler 
Diarienr 22GRN39 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn avslår medborgarförslaget med anledning av 
pågående översyn gällande förmåner inom Piteå kommun. 
  
Robert Andersson (KD) deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågår en övergripande översyn gällande förmåner i Piteå kommun där samtliga 
förvaltningar deltar. Med anledning av denna översyn har delar av ”Instruktion ordning 
arbetsplatserna inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn” tills vidare strukits, däribland 
personal och pensionärers möjlighet att nyttja tvätthall samt verkstad för privata fordon. 
 
Översynen avser säkerställa att Piteå kommun följer de lagar och regler kring förmåner som 
gäller i Sverige. I översynen ska även hänsyn tas till att Piteå kommun ska utgöra en attraktiv 
arbetsgivare. Översynen planeras vara klar till årsskiftet 2022/2023. 
 
Då översyn pågår och inget resultat av denna översyn finns att tillgå anser Räddningstjänsten 
Piteå-Älvsbyn att medborgarförslaget bör avslås. När resultat från översynen finns tillgänglig 
kommer ”Instruktion ordning arbetsplatserna inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn” 
uppdateras för att följa lagar och regler samt eventuella riktlinjer som beslutas inom Piteå 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag-Tillåt brandpersonal att använda Räddningstjänstens lokaler. 
• Instruktion ordning arbetsplatserna inom räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 
• Till gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn 

 
 
  



Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 

 

Sammanträdesprotokoll 18 (20) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-23  
  

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
§ 37 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Delegationsbeslut 
• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000425 (KLARINETTEN 1) (dnr 22GRN10-17) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende:PB 2022-000145, Stadsön 8:17. (dnr 22GRN10-18) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000484 (MÅSEN 3) (dnr 22GRN10-19) 

• Yttrande i ärende angående ansökan om serveringstillstånd för Catering Normalmia. foaje & sporthall. 
Centrum Krog. Dnr .2022-000338. (dnr 22GRN11-19) 

• Tillstånd brandfarlig vara-CEs Allservice AB (dnr 22GRN14-15) 

• Tillstånd explosiv vara  - Tio till Tolv Piteå (dnr 22GRN15-4) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning-Lemon Tree. Dnr: A530.062/2022 (dnr 22GRN12-48) 

• Yttrande angående ansökan om Offentlig tillställning, danstillstånd Dnr. A541.653/2022 (dnr 22GRN12-49) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.  Danstillställningar på Piteå Stadshotell. Ert Dnr? (dnr 
22GRN12-50) 

• Ansökan om beslut att få sota själv. (dnr 22GRN1-15) 

• Ansökan om beslut att få sota själv. (dnr 22GRN1-16) 

• Ansökan och  beslut om att få sota själv (dnr 22GRN1-17) 

• Beslut om godkännande av föreståndare och deltagare om brandfarliga och explosiva varor. RockCon AB. 
(dnr 22GRN15-5) 

• Beslut om avslag deltagare explosiv vara RockCon AB (dnr 22GRN15-6) 

• Yttrande angående ansökan rörande alkoholservering. Pite Havsbad Kongressen Dnr. 32-2022-00080 (dnr 
22GRN11-20) 

• Tillstånd gällande hantering av brandfarlig vara-CEs Allservice AB. (dnr 22GRN14-17) 

• Yttrande angående ansökan alkoholservering – Royal Corner, Älvsbyn. (dnr 22GRN11-21) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Marknad i Öjeby Kyrkstad. Dnr. A535.452/2022 (dnr 
22GRN12-51) 

• Yttrande gällande brandskydd/utrymning sessionssalen (Stadshuset) (dnr 22GRN10-20) 

• Yttrande gällande brandskydd  i detaljplaneärende PB 2021-000246 (dnr 22GRN10-21) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000481 (STORTRÄSKLIDEN 1:19) (dnr 22GRN10-22) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000520 (GÄDDAN 10) (dnr 22GRN10-23) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2022-000413 HORTLAX (57:74 ) (dnr 22GRN10-24) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2022-000532 (LILLPITE 12:35) (dnr 22GRN10-25) 

• Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd-Pite Havsbad. Dnr 30-2022-00082 (dnr 
22GRN11-22) 

• Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning-Pite Havsbad. Dnr A561.403/2022 (dnr 22GRN12-52) 

• Yttrande gällande brandskydd med PB 2020-000324 (ÖJEBYN 33:319) (dnr 22GRN10-26) 

• Yttrande gällande brandskydd i ärende: PB 2020-000559 (PITHOLM 47:13) (dnr 22GRN10-27) 

• Tillstånd explosiv vara - SCA Munksund AB (dnr 22GRN15-7) 

• Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - OK Norrbottens ekonomisk förening. (dnr 22GRN14-18) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-18) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-19) 
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• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-20) 

• Ansökan och beslut om att få sota själv. (dnr 22GRN1-21) 
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§ 38 
 

Delgivningar-protokoll 2022. 
Diarienr 22GRN2 
 

Beslut 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av anmälda handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport augusti 2022 för Piteå kommun och kommunkoncern 
• Delårsrapport augusti 2022 för Piteå kommun och kommunkoncern 
• Delårsrapport augusti 2022 för Piteå kommun och kommunkoncern 
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