
1

Årsredovisning 2017



2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
 

Styrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden 
svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. 
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid 
olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en 
effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser 
och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

Årets händelser
 Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats tillsammans med alla Norrbottens räddningstjänster
 Delar av övningsfältet har spegelvänts och förskjutits västerut för att frigöra ytor till annan verksamhet
 Piteå räddningstjänst har som en av fyra nationella resurser erhållit nya saneringscontainrar av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB
 En oljeskyddscontainer med tillhörande utrustning har införskaffats i samarbete med två regionala 

energibolag
 Planeringen av det nya civilförsvaret har påbörjats.

Ekonomi
Utfall (tkr)

 2017 2016

Intäkter 4 399 4 161

Kostnader -39 406 -38 718

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -35 007 -34 557

Anslag (skattemedel) 37 233 36 674

Internränta -226 -311

Avskrivning -1 668 -1 605

Årets utfall 332 201

Investeringar 1 544 2 343

Budgetavräkning (tkr)
 Nettokostnader Budget Avvikelse

Räddningstjänst, civilförsvar 36 901 37 233 332

Summa 36 901 37 233 332
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Mål och måluppfyllelse
Strategiska områden Övergripande mål 2017 2016

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grundDemokrati och öppenhet

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Livsmiljö

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Strategiska områden Nämndsmål 2017 2016

Utbildning, arbete och näringsliv Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och 
säkerhet
(Riktat nämndsmål)

Livsmiljö Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
(Riktat nämndsmål)

Måluppfyllelse per strategiskt område

Analys

Ekonomi

Räddningsnämndens resultat för 2017 visar överskott på 0,33 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan samt vakant tjänst.
 

Personal

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla anställda på 
räddningstjänsten har anställningsgrad 100%, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 102 % av männens. Männen 
har högre värden avseende frisknärvaro/frisktal medan kvinnorna har lägre sjukfrånvaro, 2,6 % jämfört med männens 
3,4 %. Antalet timanställningar har minskat med en tredjedel.

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål
Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker.

Utbildning, arbete och näringsliv

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på utbildning har varit god under 
året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 121 kurser genomförts med 1876 deltagare. Av dessa 
deltagare var 1101 (1043) kvinnor och 783 (1013) män.
Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under 
senhösten 467 elever i årskurs 7 i grundskolan och 429 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och 
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säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal 
studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året. Utbildning i väpnat våld i 
skolmiljöer har genomförts för gymnasieskolans pedagoger i samband med brandutbildning.
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 101 st tillstånd och yttranden behandlats.
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
har kommit igång efter tidigare resursbrist. Totalt har 98 (57) tillsyner genomförts.

Demokrati och öppenhet

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd.
Av totalt 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid 
räddningstjänsten. Två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken har 
genomförts under perioden, utbildningsmässan för gymnasieelever samt vid information på gymnasiets årskurs ett.
Inga synpunkter har inlämnats under perioden.
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad.

Livsmiljö

Den operativa verksamheten har under 2017 något högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 641 st att 
jämföra med föregående års 667 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor (98) samt ett stort antal 
automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. En ”Instruktion vid hot om våld” mot egen personal har tagits fram och 
under hösten har polisen utbildat räddningstjänstens personal hur man bemöter hot och våld. Rekrytering och 
bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i 
övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.
Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar har påbörjats under året. Från och 
med hösten är Piteå älvdals räddningstjänster en del av räddningstjänstsamverkan i hela Norrbotten.
Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av 
riktlinjer för internt skydd pågår. Under 2017 drabbades kommunkoncernen av 390 skador. Största delen av dessa 
skador är skadegörelse (309 st) till en kostnad av 450 000 kr. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i 
säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Informationssäkerhet är en viktig del av kommunens arbete med digitalisering. 
Projekt för tillämpning av dataskyddsförordningen pågår.

God ekonomisk hushållning 
Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms 
tillräcklig.

Framtiden 
En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både klimatförändringar och demografin 
att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att 
äldre drabbas av fler olyckor/bränder. Flyktingsituationen kan innebära ökade arbetsuppgifter såväl inom den 
förebyggande som den operativa verksamheten.

Åtgärder och uppdrag
Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.
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