
 
§250   
Redovisning till 
Kommunstyrelsen från 
Piteå Kommunföretag AB 
20KS18 
   

Page 40 of 301



 
§251   
Drogsnurran 
20KS468 
   

Page 41 of 301



 
§252   
Företagarna - Piteå 
presentkort 
20KS439 
   

Page 42 of 301



 
§255   
Uppföljning av 
Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet 
till skydd mot olyckor 
2019 
20KS448 
   

Page 43 of 301



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning av Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd mot 

olyckor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page 44 of 301



 
  Sid 2 
 

Kommunens huvuduppdrag 
Kommunen har vissa skyldigheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) vilket 
även visar sig i de uppdrag som kommunen har. 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som baseras på den 
lokala riskbilden, handlingsprogrammen formulerar målen för räddningstjänst och den 
förebyggande verksamheten med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser. 
Handlingsprogrammens innehåll regleras i LSO och ska minst omfatta: 
 

 En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de 
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och 
hur den planeras. Samt vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att 
göra sådana insatser. 
 

 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se 
till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, 
utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 
bränder. 

 
Piteå kommuns handlingsprogram tas fram av säkerhetsgruppen utifrån den lokala riskbilden. 
Därefter ska säkerhetsgruppen förmedla dessa aktiviteter till förvaltningarnas ledningsgrupper 
och det är sedan nämndens uppgift att delegera arbetsuppgiften till berörd verksamhet, tillika 
att se till att genomförda aktiviteter rapporteras tillbaka till säkerhetsgruppen och 
kommunfullmäktige. 
Syftet med den förebyggande verksamheten har formulerats i säkerhetsmål, ett övergripande 
mål samt fokusområde. För varje fokusområde finns säkerhetshöjande aktiviteter. Aktiviteterna 
som kommunen bedriver ska öka skyddet och därigenom ska målen nås. 
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Övergripande säkerhetsmål 
Minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. 
För varje säkerhetsmål har nyckeltal identifierats, uppföljning av nyckeltalen indikerar 
måluppfyllelse. 
För respektive prestationsmål kan ansvarig nämnd/bolag upprätta nyckeltal. 
Nyckeltalen för säkerhetsmålen mäts under handlingsprogramsperioden, år 2016 till 2019, med 
år 2010 som basår. 

 
Statistiken till denna rapport hämtas från Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap 
(MSB) databas IDA. Denna databas sammanställer sin statistik sent efterkommande år, av den 
anledningen finns bara statistik fram till och med 2018.  
 
Avgränsning: Nyckeltal för Piteå kommun är Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till 
följd av olyckor per 1000 invånare och år i Piteå kommun. I MSB:s databas IDA kan man på 
läns – och kommunnivå utläsa Antal som vårdats på sjukhus minst ett dygn till följd av skador. 
Under skador ingår olyckor, självtillfogade skador samt brott/misshandel. Statistiken är indelad 
i sex orsakskategorier – avsiktlig självdestruktiv handling, fall, okänd, vägtrafik, övriga 
olycksfall och övriga yttre orsaker. På nationell nivå går även att utläsa hur många som 
drabbats av övergrepp av annan person.  
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras en olycka som: händelseförlopp med många orsaker 
som oavsiktligt leder till skador på människor, material eller miljö. Enligt denna definition bör 
avsiktlig självdestruktiv handling och övergrepp av annan person inte ingå i statistik som 
redovisar olyckor. I tabell 1, 4 och 5 är endast avsiktlig självdestruktiv handling borttagen då 
statistik för övergrepp av annan person enbart går att exkludera i statistik baserad på nationella 
siffror. Den nationella statistiken visar dock att ca 1,5 % av skadorna utgörs av övergrepp av 
annan person. 
 
Att tänka på: Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och 
under flera perioder stämmer i allmänhet inte summeringen av antalet personer i tabellen. 
 

Nyckeltal - övergripande säkerhetsmål
Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av olyckor per 1000 invånare och år i 
Piteå kommun
Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år
Samt uppfyllelse av övriga nyckeltal i programmet.
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Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av skador per 1000 invånare och år. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 17,0 18,5 17,2 16,8 17,4 16,9 17,9 15,4 16,3 

 Länet 18,4 18,7 19,1 18,4 17,7 17,1 17,1 15,0 15,7 

 Riket 16,0 16,3 16,2 16,2 15,6 15,2 14,7 14,0 14,1 

Tabell 1 
 
 
 

 
Figur 1 
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Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 9,7 10,3 10,5 10,3 10,5 10,9 12,8 12,0 12,9 

Länet 11 11,6 10,6 10,6 12,1 11,4 12,3 11,9 12,1 

 Riket 10,1 9,7 9,5 9,6 9,5 9,9 10,7 10,4 10,9 

Tabell 2 
 
 
 

 
Figur 2 
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Bränder 
1. Kommunstyrelsen, är tillika räddningsnämnden, hädanefter refererat till 

räddningsnämnden. Räddningsnämnden erbjuder utbildning kring skadegörelse, 
trafikolyckor och allmän brandkunskap samt konsekvenser av detta till samtliga elever i 
årskurs 7 grundskola samt årskurs 1 gymnasieskola. Barn och utbildningsnämnden ska 
verka för att polismyndigheten deltar i utbildningen.  
 
Förvaltning/bolag Antal personer som 

genomgått utbildningen. 
Har polisen medverkan 
i utbildningen? 

Räddningsnämnden Åk7 
439 

Åk1 
471 

 

Barn och 
utbildningsnämnden 

 Nej, polisen har inte haft 
möjlighet att prioritera 
detta. 

 
2. Räddningsnämnden erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) särskilt 

riktat till fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 
 
Förvaltning/bolag Antal personer som genomgått SBA-utbildningen. 

Räddningsnämnden 1330 

 
3. Räddningsnämnden ska erbjuda råd, information och utbildning till den enskilde. 

 
Förvaltning/bolag Antal personer som fått råd, information och 

utbildning. 

Räddningsnämnden Öppna föreläsningar ca 500 st 

 
4. Räddningsnämnden ska genom tillsyn kontrollera att det systematiskt 

brandskyddsarbete bedrivs samt att det tekniska brandskyddet är skäligt.   
 
Förvaltning/bolag Hur många tillsyner av SBA har genomförts under 

2019? 

Räddningsnämnden 43 

 
 

5. Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap, 4 § kan företag ”där verksamheten innebär 
fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön” åläggas 
särskild beredskap med materiel och personal. Dessa företag ska regelbundet tillsynas 
av räddningsnämnden. 
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Förvaltning/bolag Antalet tillsyner under 2019 utifrån 2:4. 

Räddningsnämnden 1 

 
6. Räddningsnämnden ska årligen vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 

utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska 
händelser, av allmänheten påtalade problem och förelägganden. 
 
Förvaltning/bolag Beslut om tillsynsriktning samt diarienummer 

Räddningsnämnden 2019-01-21 18KS71 

 
7. Tillståndsärenden för hantering av brandfarlig och explosiva varor handläggs av 

kommunens Räddningsnämnden. Samråd ska ske med andra organisationer som berörs 
av ärendet.  
  
Förvaltning/bolag Antal expedierade tillståndsärenden. 

Räddningsnämnden 27 

 

8. Tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska regelbundet utförs av 
Räddningsnämnden.  
 
Förvaltning/bolag Antal tillsyner. 

Räddningsnämnden 6 

  
9. Räddningsnämnden ska, genom den kommunala sotningsentreprenören, genomföra 

rengöring i förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler i restauranger, storkök 
och därmed jämförbara utrymmen på frister som beslutas av Räddningsnämnden, om 
inte medgivande av egen sotning har getts.   
 
Förvaltning/bolag Antal rengöringar av förbränningsanordningar. 

Räddningsnämnden 100 % 

 
10. Räddningsnämnden ska, genom den kommunala sotningsentreprenören, genomföra 

brandskyddskontroller på de objekt och med de intervall som Statens räddningsverk 
meddelat i föreskrift SRVFS 2005:9. 
 
Förvaltning/bolag Antal genomföra brandskyddskontroller. 
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Räddningsnämnden 2160 

 
11. Räddningsnämnden ansvarar för att ta fram en informationsstrategi för riktade insatser 

för utsatta grupper, säsongsbetonade risker samt kampanjer.   
 
Förvaltning/bolag Länk till informationsstrategi 

Räddningsnämnden Riktade insatser i samband med skogsbränder samt 
information om eldningsförbud. 

 
12. Räddningsnämnden ska genomföra minst trettio tillsynsbesök (bostadstillsyn) i 

flerbostadshus per år. 
 
Förvaltning/bolag Antal tillsynsbesök. 

Räddningsnämnden 28 

 
13. Kommunkoncernens nämnder och styrelser ska säkerställa att rapportering av brand och 

brandtillbud sker till kommunens skaderapporteringssystem enligt verksamhetens 
upprättade dokument i systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 
 
Förvaltning/bolag Hur har ni säkerställt detta? 

Räddningsnämnden Säkerhetssamordnaren rapporterar 

Barn och utbildningsnämnden Utifrån 2018 års satsning på arbete med utbildning 
i systematiskt brandskyddsarbete för chefer och 
skyddsombud där även mallar uppdaterades har 
representanter för Utbildningsförvaltningen 
tillsammans med fastighets- och servicekontoret 
tagit fram en kommungemensam 
brandtillbudshantering som är integrerad i 
systemet för felanmälningar, så brandtillbud skrivs 
i samband med felanmälan och beställning av 
fastighetsåtgärder. Detta för att underlätta 
hanteringen och öka rapporteringsfrekvensen. 

Samhällsbyggnad Riktlinjer (motsv) kring kommunens rutiner för 
SBA har kommunicerats via förvaltningens 
ledningsgrupper och ingår i ordinarie chefsansvar. 
I samband med flytt till nya lokaler har särskilt 
fokus satts på utformningen av brandskyddsarbetet 
för dessa lokaler. I förvaltningens övriga 
verksamhetslokaler finns sedan tidigare väl 
inarbetade rutiner. De (smärre) brandtillbud som 
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förekommit har hanterats i enlighet med 
kommunens rutiner. 

Socialtjänsten Rutiner och checklistor för rapportering finns. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Utsedd person kopplad till felrapporteringssystem 
Lägger in detta. Återkommande info om detta till 
personal. 

Kommunledningsförvaltningen  

Kultur park och fritid Utbildning/Information av personal. 
Brandskyddsronder, dokumentation. 

Pitebo Utförs via ”STINA” 

Piteå hamn Tillbud/brand rapporteras till kontrakterad 
operatörs rapporteringssystem TRIA 

PiteEnegi PE har ett internt skaderapporteringssystem. Vi 
har ännu inte haft något tillbud på brand, men 
skulle det uppstå kommer PE att skicka en rapport 
till PK i SIV. Detta framgår i PE SBA. 

Piteå näringsfastigheter Vid dessa tillfällen kontaktar berörd driftpersonal 
handläggare på Kommunledningsförvaltningen. 

Pireva Vi har inte rapporterat bränder och brandtillbud i 
kommunens skaderapporteringssystem. Vi har inte 
fått information om detta och känner inte till 
systemet. Är det SIV systemet? Där ska vi utbilda 
rapportörer för Pireva efter sommaren. Vi 
rapporterar dock in bränder och brandtillbud i vårt 
egna avvikelsehanteringssystem ENIA. 

 
 

14. Socialnämnden ska verka för ökad möjlighet till individanpassat brandskydd i ordinarie 
boende.  
 
Förvaltning/bolag Vad har konkret genomförts för att 

individanpassat brandskydd i ordinarie boende? 

Socialnämnden All baspersonal inom socialtjänsten som jobbar i 
ordinarie boende har fått brandutbildning under 2016-
2017. Gäller personal inom hemtjänst och boendestöd 

 
15. Barn- och utbildningsnämnden ska bedriva brandkunskapsundervisning för alla elever i 

årskurs 2 och 5.  
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Förvaltning/bolag Antalet genomförda brandkunskapsundervisning 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Årskurs 2  
Av inrapporterade svar har 
70% av skolor med en åk2 
bedrivit 
brandkunskapsundervisning.  
Vissa skolor besöker 
Räddningstjänsten medan 
andra använder sig av t.ex. 
MSB:s skolmaterial som 
undervisningsmaterial. 
Samtliga skolor har 
genomfört 
brandutrymningsövningar 
där lärare följer upp dessa 
tillsammans med eleverna.  

Årskurs 5 
Av inrapporterade svar har 
60% av skolor med en åk5 
bedrivit 
brandkunskapsundervisning.  
Vissa skolor besöker 
Räddningstjänsten medan 
andra använder sig av t.ex. 
MSB:s skolmaterial som 
undervisningsmaterial. 
Samtliga skolor har 
genomfört 
brandutrymningsövningar 
där lärare följer upp dessa 
tillsammans med eleverna. 
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16. Samtliga chefer med verksamhetsansvar ska utbildas i systematiskt brandskyddsarbete 
vart fjärde år.  
Förvaltning/bolag Hur många chefar har 

inom er verksamhet 
genomgått 
utbildningen under 
2019? 

Hur ser planeringen 
av utbildningar ut 
under kommande år? 

Räddningsnämnden 0  

Barn och utbildningsnämnden Inga utbildningar under 
2019, utbildningar är 
utifrån 
uppföljningsplanen 
inbokade under hösten 
2020. 

Chefer och 
skyddsombud utbildas 
vart fjärde år enligt 
plan, så även 
kommande år. En 
satsning gjordes under 
2018 då 83 chefer och 
skyddsombud 
utbildades. 

Samhällsbyggnad Chefer med ansvar för 
verksamhetslokaler är 
sedan tidigare utbildade. 
I de nya lokalerna är 
utbildningsplaner under 
utarbetande. 

En utbildningsplan är 
under utarbetande, med 
särskilt fokus på chefer 
för verksamheten i de 
nya lokalerna. 

Socialtjänsten 2019 = 0 
2018 = 0 
2017 = 15 

Nästa chefsutbildning i 
SBA planeras till 2020 
och 2021. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

8 Beroende på 
rekryteringen 6 st. 

Kommunledningsförvaltningen   

Kultur park och fritid Ingen utbildning 2019 Utbildning av chefer 
under 2020-2022 

Pitebo 0 st. Ej klart 

Piteå hamn Inga Inga planerade 
 

PiteEnegi 0 st Genomförs vart fjärde 
år. Nästa tillfälle 2022. 

Piteå näringsfastigheter Ingen Behov finns 
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Pireva Vi har en generell 
brandutbildning för all 
personal via 
räddningstjänsten vart 
fjärde år. Den 
genomfördes senast i år, 
till viss del, vi var 
tvungna att avbryta pga 
Corona. 
Brandskyddsronder 
ingår även i Pirevas 
internkontrollprogram 
som är integrerat i 
Stratsys. Där får alla 
chefer påminnelser 
kring utförande av 
brandskyddsrond en 
gång i kvartalet. 

Vi kommer fortsätta 
utbilda personalen vart 
fjärde år. 
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Antal räddningsinsatser till brand eller brandtillbud i byggnad i följande kategorier 
(flerbostadshus, rad-, par- eller kedjehus, villa eller fritidshus) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 061 0,68 0,56 0,58 0,46 0,41 0,60 0,52 0,62 

 Länet 0,78 0,68 0,78 0,59 0,64 0,49 0,57 0,6 0,58 

 Riket 0,71 0,62 0,64 0,61 0,58 0,55 0,60 0,60 0,62 

Tabell 3 
 
 
 

 
Figur 3 
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Barn och unga 
1. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att badplatser, småbåtshamnar, kajer och liknande 

vattennära anläggningar i kommunen förses med livräddningsutrustning, stegar och i 
vissa fall skyltning. 
 
Förvaltning/bolag Är detta genomfört under 2019? 

Kultur- och fritidsnämnden Kommunens badplatser har märkts upp med skyltar 
med namn, larm.nr. och koordinater enl. internationell 
standard. Föreningar som driver badplatser har fått 
hämta livbojar hos kommunen. Föreningarna ansvarar 
för bryggor och stegar. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i samverkan med Räddningsnämnden utföra 

kontroll av utrustningens skick vid ovanstående anläggningar regelbundet, minst 
varannan vår och i övrigt enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer. 
 
Förvaltning/bolag Antal utförda kontroller under 2019. 

Kultur- och fritidsnämnden Genomfördes 2016-2018 

Räddningsnämnden 0 

 
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska med fastighets och servicenämnden samt barn och 

Utbildningsnämnden riskinventera och åtgärda skolområden och kommunägda 
skolvägar för att minska olycksriskerna. 
 
Förvaltning/bolag Antalet skolområden 

som riskinvintrats. 
Antalet skolvägar som 
riskinventerats. 

Samhällsbyggnadsnämnden Särskilda riskinventeringar 
av skolområden har under 
2019 inte gjorts av 
Samhällsbyggnad. 
Säkerhetsfrågor kring 
skolområden berörs dock i 
dialoger och samråd, t.ex. 
knutet till fördjupade 
översiktsplaner mm. De 
behandlas även vid 
trygghetsvandringar och 
liknande aktiviteter. Under 
2019 har arbetet med FÖP 

Arbetet för säkra 
skolvägar utgör del av 
ordinarie verksamhet 
kring trafiksäkerhet. 
Under 2019 slutfördes 
bland annat en ny gång- 
och cykelväg efter 
Strömnäsgatan, där även 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i övrigt gjordes. 
I det löpande arbetet 
med GC-vägar utgör 
målet om säkra 
skolvägar grund för 
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Stadsdelar (Öjebyn) 
fortgått. 

prioritering av åtgärder. 
Arbetet omfattar även 
hastighetssänkande 
åtgärder, vid behov. 

Fastighets och 
servicenämnden 

Gör kontinuerligt och vid 
projektering av om ny 
eller tillbyggnad 

Gör kontinuerligt och 
vid projektering av om 
ny eller tillbyggnad 

Barn och 
Utbildningsnämnden 

En ny hämta- lämna 
parkering har anlagts vid 
Munksundsskolan. Detta 
har bidragit till att skapa 
större trafiksäkerhet. 
Dialog sker kring 
tillskapande av nya 
skolor/förskolor 
tillsammans med berörda 
förvaltningar för att 
minimera risker på och 
omkring planerade 
nybyggnationer. 

Utifrån egna 
riskanalyser har enskilda 
projekt genomförts som 
syftar till att säkra upp 
områden runt våra skolor 
och förskolor. Under 
året har det gjorts en 
grundlig genomgång och 
bedömning av alla staket 
vid våra förskolor. 
Faktorer som vi tittat på 
vid bedömningen är 
bland annat trafik i 
anslutning till förskolan. 

 

4. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att i samverkan med 
Samhällsbyggnadsnämnden samt Räddningsnämnden genomföra riskinventeringar 
under de närmsta fyra åren i den inre och yttre miljön i kommunens skolor. 
Riskinventeringarna ska resultera i ett åtgärdsprogram för att minska förekomst och 
risker för klotter, skadegörelse och anlagd brand. 
 
Förvaltning/bolag Antalet 

riskinventeringen som är 
genomfört. 

Antal åtgärdsprogram 
som är utförda? 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Arbete med att säkra 
förskolebarnens utemiljöer 
fortsätter. Utifrån problem 
med skadegörelse på 
enskilda förskolor har ny 
bättre belysning 
installerats för att 
avskräcka från 
skadegörelse samt att 
riskinventering gjorts för 
att identifiera vattendrag 
eller djupa diken i 

Åtgärdsprogram utifrån 
beskrivna granskningar 
genomförs löpande. 
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förskolans närhet och 
staketen setts över utifrån 
detta. 
 
En kartläggning av 
brandlarmen i skolor och 
förskolor har genomförts. 
Vid kartläggningen 
upptäcktes ett antal 
fastigheter som inte hade 
heltäckande larm. Arbetet 
med att uppdatera larmen 
har inletts och hittills har 
Hortlaxskolan har fått sitt 
brandlarm uppdaterat. 
Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2020. 
 
Utifrån räddningstjänstens 
tillsyn av kommunens 
förskolor har 
anmärkningar åtgärdats. 
Vi har öppnat nya 
utrymningsvägar på ett 
antal förskolor samt satt 
upp fler brandvarnare där 
brister funnits. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden SBN:s verksamheter har 
inte gjort riktade 
inventeringar inom 
området under 2019.  
MTN har genomfört 
tillsyn av inomhusmiljön i 
förskolor och inom skolor. 
Fokus har bland annat 
legat på städning och 
städbarhet, vilket är av 
vikt för förebyggande av 
brand. 

Utarbetande av 
åtgärdsplaner till följd av 
tillsyn har skett inom 
berörda verksamheter. 
Tillsynen har resulterat i 
bättre städning och 
städrutiner. 

Räddningsnämnden 0  

 
5. Fastighets- och servicenämnden ansvarar för att i samverkan med Kultur- och 

fritidsnämnden genomföra årlig säkerhetsinspektion av lekutrustning i offentlig miljö 
samt vid skolor och förskolor och vid behov åtgärda brister. 
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Förvaltning/bolag Antalet säkerhetsinspektion av lekutrustning som 

genomförts. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

12 

Kultur- och fritidsnämnden Görs årligen av samtliga kommunala, offentliga 
lekplatser, totalt 44 st. 
 

 
 

Antal, i ålderskategorin 0-17 år, som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av skador 
per 1000 invånare och år. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 9,7 11,7 10,2 7,4 8,6 7,6 10,3 7 8,3 

 Länet 10,7 9,7 9,8 10,4 10,1 9,5 9,5 8,6 8,8 

 Riket 9,4 9,5 9,1 8,9 8,3 8 7,4 6,9 6,4 

Tabell 4 
 
 
 

 
Figur 4 
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Antal, i ålderskategorin 0-17 år, som vårdats på sjukhus minst 1 dygn 
till följd av skador per 1000 invånare och år
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Äldre 
1. Socialnämnden ansvarar för att personal inom äldreboenden och hemtjänsten 

regelbundet utbildas för att upptäcka risker och ge förslag till åtgärder för att undvika 
skador till följd av fall- och andra olyckor bland äldre inom omsorgen. 
 
Förvaltning/bolag Antalet utbildade. Hur ser planeringen av 

utbildningen ut under 
kommande år? 

Socialnämnden Ingår i brandutbildningen 
för all baspersonal + 
chefer. Ingår även i 
personalens basutbildning 
samt i deras introduktion 
på arbetsplatsen. 

Brandutbildning vart 4:e 
år. 

 
2. Socialnämnden ansvarar för att kommunens samvaroverksamhet återkommande 

informerar besökare om risken för fall- och andra olyckor samt hur dessa olyckor kan 
förebyggas. 
 
Förvaltning/bolag Hur många informationstillfällen har genomförts 

under 2019? 

Socialnämnden 2 tillfällen 

 
3. Socialnämnden ansvarar för att utarbeta riktlinjer för behovsbedömning av 

höftskyddsbyxa. 
 
Förvaltning/bolag Länk till riktlinjerna 

Socialnämnden W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\02 
Kvalitetshandböcker\HSL\Hjälpmedel\Lokala 
Riktlinjer hjälpmedel\Lokala riktlinjer hjälpmedel 
2018.docx 

 
 
 
 
 
Antal, i ålderskategorin 65+, som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av skador per 
1000 invånare och år. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 45,3 44,0 42,6 44,7 43,8 46,0 47,7 38,6 42,0 
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 Länet 44,8 45,1 46,4 44,6 44,1 42,0 42,5 37,6 39,9 

 Riket 44 44,4 44,1 44,2 42,9 42,0 41,4 40,3 41,6 

Tabell 5 
 
 
 

 
Figur 5 
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Antal, i ålderskategorin 65+, som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till 
följd av skador per 1000 invånare och år
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Trafikolyckor 
1. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att säkerhetsarbetet tas i beaktan vid all typ av 

trafikplanering. 
 
Förvaltning/bolag Har ansvaret efterlevts? 

Samhällsbyggnadsnämnden Trafiksäkerhetsfrågor utgör en integrerad del i all 
trafikplanering. Arbetet med aktiv uppföljning av 
inträffade olyckor och statistik fortgår, i syfte att få 
utveckla planeringsunderlag för åtgärder. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att i samverkan med andra berörda kommunala 

nämnder delta aktivt i cykelfrämjande kampanjer för att informera om trafiksäkerhet 
och verka för ökad cykelhjälmsanvändning. 
 
Förvaltning/bolag Har samhälls- 

byggnadsnämnden 
deltagit i 
cykelfrämjande 
aktiviteter med syfte 
att höja 
trafiksäkerheten? 

Har 
samhällsbyggnadsnämnden 
samverkat i 
cykelfrämjande aktiviteter 
med syfte att höja 
trafiksäkerheten? 

Samhällsbyggnadsnämnden SBN deltar i årliga 
kampanjer för att 
främja cykling och 
trafiksäkerhet. Aktivt 
arbete bedrivs för att 
utveckla gång- och 
cykelplan samt 
informationsmaterial 
kring cykling, bland 
annat med avseende 
på trafiksäkerhet. 

Samverkan sker med berörda 
parter kring aktiviteterna. 
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Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av vägtrafikolyckor per 1000 
invånare och år. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 1,6 1,5 1,1 1 0,7 1,1 1,3 0,8 1 

 Länet 1,4 1,3 1,2 1,2 1 1,1 1,1 0,8 1 

 Riket 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

Tabell 6 
 
 
 

 
Figur 6 
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Omfattande egendomsskador 
1. Säkerhetsarbetet ska tas i beaktan vid alla typer av upphandlingar och utförande.  

 
Förvaltning/bolag Hur har ni säkerställt att detta upplevs? 

Räddningsnämnden Inga upphandlingar som berörs under året. 

Barn och utbildningsnämnden Genomsyrar hela planerings- och 
upphandlingsdelar av nya skolor och förskolor 
samt att mål som giftfria förskolor finns som styr 
upphandling av exempelvis inventarier och 
läromedel. 

Samhällsbyggnad Ett långsiktigt arbete att stärka systemförvaltning, 
informationssäkerhet m.m. bedrivs som led i 
arbetet att digitalisera verksamheten. Det innebär 
också att ökad uppmärksamhet ska ges dessa 
frågor vid t.ex. upphandlingar. Säkerhetsfrågor har 
även uppmärksammats i det projekt som förberett 
förvaltningens flytt av stora delar av verksamheten 
till nya lokaler. 

Socialtjänsten Socialtjänsten saknar egna rutiner. Vi tar stöd av 
inköpsavdelningen när det gäller att uppnå 
samtliga krav, även säkerhet. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Görs i samband med inköp och utförande 
specifikation. 

Kommunledningsförvaltningen  

Kultur park och fritid Kravställande av entreprenörer vid upphandling. 

Pitebo Särskilda krav ställs i FFU ang. krav på 
försäkringar i samtliga upphandlingar, i särskilda 
fall har samråd skett med försäkringsmäklare. 

Piteå hamn I de direktupphandlingar Piteå Hamn, upprättar 
beaktas alltid miljö, och säkerhet i underlagen. 
Större upphandlingar, sköts numer av den av 
PIKAB upprättade inköpsorganisation. Hur de 
lägger upp det kan jag inte svara på. 

PiteEnegi Säkerhetsaspekter såsom skalskydd, brandlarm, 
rasrisk, risk för höga flöden m.m. beaktas vid 
placering av anläggningar. Arbetsmiljöplan finns 
vid samtliga bygg och anläggningsarbeten över 4 
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prisbasbelopp. Under prisbasbeloppet genomförs 
riskbedömning enligt beslutad rutin. 

Piteå näringsfastigheter Följer föreskrivna lagar och förordningar 

Pireva PIKAB inköp sköter upphandlingarna åt Pireva, 
säkerhetsarbete säkerställs i de upphandlingar där 
behov finns för detta. 

 
 

Minska antalet egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter 

Piteå kommun använder sig av SIV som skaderapporteringssystem, vilket kommunen gjort 
sedan kommunen gick in som delägare i SKFAB. Skaderapporteringen har varit bristfällig 
vilket medfört att kommunen under 2017 integrerade felanmälningssystemet DeDu med SIV. I 
felanmälningssystemet anmäls allt som verksamheterna måste få åtgärdat vilket inte enbart är 
skador. För att sortera de anmälda skadorna har kommunen två personer anställda hos 
fastighets- och servicekontoret. Nedanstående statistik behöver inte visa på en ökning i antalet 
skador, utan kan även bero på en förbättrad skaderapportering. 
 
I denna statistik ingår även PnF, Piteå hamn samt Pitebo.  
 
Alt. 1 Till egendomsskador räknas: Allrisk, Annan, Brand, Miljöutredning, Transport och 
Vatten 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 3 1 8 41 66 94 82 95 

Tabell 7. Antal rapporterade egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter. 
 
 
 
Alt 2. Om även klotter, glaskross och skadegörelse tas med i statistiken ser rapporteringen ut 
som följer: 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Piteå 3 1 24 86 321 207 458 356 

Tabell 8. Antal rapporterade egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter klotter, glaskross och skadegörelse 
inkluderat. 
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Figur 7 

 
 
 
Eventuella kommentarer från förvaltningarna/bolagen till frågorna:  
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Stöd och omsorg: Under 2017 utbildades 327 personal inom särskilda boenden, dagliga 
verksamheter, korttids/fritids samt bemanningspool i brandkunskap via Räddningstjänsten. 
Även deras chefer deltog i utbildningen. Cheferna utbildades även i SBA.

Äldreomsorgen: Under 2016/2017 utbildades ca. 800 personal inom vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst och bemanningspool. Även deras chefer deltog i utbildningen.
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