
  
   

  
  

   

§102
Årlig uppföljning av 
handlingsprogram till 
skydd mot olyckor
18KS100 

(64 av 259)



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sida 1 av 21 

Uppföljning av Handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet till skydd mot 

olyckor 

(65 av 259)



  

 
 

 
   

   

   

   

   

   

   

 

  

Sida 2 av 21 

Innehållsförteckning 
Kommunens huvuduppdrag ................................................................................................... 3 

Övergripande säkerhetsmål .................................................................................................... 3 

Bränder ................................................................................................................................... 6 

Barn och unga....................................................................................................................... 11 

Äldre..................................................................................................................................... 15 

Trafikolyckor........................................................................................................................ 17 

Omfattande egendomsskador ............................................................................................... 19 

(66 av 259)

file://///it.pitea.se/dfsroot/FÖRVALTNINGSSPECIFIKT/SAMARBETE/Säkerhetsgruppen/LSO/Uppföljning%20LSO/2017/Uppföljning%20LSO%202017.docx%23_Toc523987044


  

 
 

  
 

 

   

  

  
 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

  

  

  
  

  

  
 

 

 

Sida 3 av 21 

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 säkerhetsrådet utifrån den lokala riskbilden. 
Därefter ska säkerhetsrådet 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. 

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 2009 som basår. 

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. 

(67 av 259)
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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 2016. 
Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av olyckor per 1000 invånare och 
år. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 17,1 16,9 19,6 17,9 17,6 18,1 17,6 18,8 

Riket 15,8 15,9 17 17 16,9 16,3 15,9 15,4 

Länet 18,3 18,4 19,4 19,9 19,1 18,3 17,7 17,2 

Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till 
följd av olyckor per 1000 invånare och år.

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Piteå  Riket  Länet 

Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 9,5 9,7 10,3 10,4 10,3 10,4 10,9 12,82 

Riket 10 10,1 9,8 9,5 9,6 9,6 9,9 10,71 

Länet 10,7 11 11,7 10,9 10,6 12,1 11,4 12,28 

(68 av 259)
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Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år. 
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 Piteå  Riket  Länet 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 9,5 9,7 10,3 10,4 10,3 10,4 10,9 12,82 

Riket 10 10,1 9,8 9,5 9,6 9,6 9,9 10,71 

Länet 10,7 11 11,7 10,9 10,6 12,1 11,4 12,28 

(69 av 259)
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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 Har polisen medverkan 

genomgått utbildningen. i utbildningen? 

Räddningsnämnden Åk7 

467 elever 
fördelat på 
26 klasser 

Åk1 

429 elever 
fördelat på 
28 klasser 

Barn och Nej, de har inte haft 
utbildningsnämnden möjlighet att prioritera 

detta. 

2. Räddningsnämnden erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
särskilt riktat till fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 

Förvaltning/bolag Antal personer som genomgått utbildningen. 

Räddningsnämnden 35 st 

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

Förvaltning/bolag Antal personer som genomgått utbildningen. 

Räddningsnämnden 1876 st 

4. Räddningsnämnden ska genom tillsyn kontrollera att ett systematiskt 
brandskyddsarbete bedrivs samt att det tekniska brandskyddet är skäligt.  

Förvaltning/bolag Hur många tillsyner av SBA har genomförts under 

2017? 

Räddningsnämnden 80 st 

(70 av 259)
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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. 

Förvaltning/bolag Antalet tillsyner under 2017 utifrån 2:4. 

Räddningsnämnden 2 st 

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 17ks17 

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 23 st 

8. Tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska regelbundet utförs av 
Räddningsnämnden. 

Förvaltning/bolag Antal tillsyner. 

Räddningsnämnden 13 st 

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 % 

(71 av 259)
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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. 

Räddningsnämnden 1598 st 

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 Finns ej 

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

Förvaltning/bolag Antal tillsynsbesök. 

Räddningsnämnden 0 st 

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 SBA är en del av samtliga grundläggande 
brandkunskapsutbildningar. 35 personer har gått den 
fördjupade utbildningen. 

Barn och 
utbildningsnämnden 

Utöver att följa fastställda dokument har vi utarbetat 
rutiner för skaderapportering tillsammans med 
Fastighetskontoret och kommunens 
säkerhetssamordnare som hittills implementerats på 
Strömbackaskolan. 

Samhällsbyggnad Verksamheter utanför Stadshuset rapporterar att 
arbetet, inkl. rapportering av brand och tillbud, bedrivs 
enligt fastlagda handlingsplaner och gällande rutiner. 
Verksamheter i Stadshuset rapporterar att 
brandinformation tas upp på arbetsplatsträffar och 
avdelningsmöten samt att skyddsronder genomförs 
årligen. Verksamheterna i Stadshuset anger att inga 

(72 av 259)
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bränder eller tillbud har funnits att rapportera under 
året. 

Socialtjänsten Rutiner och checklistor för rapportering finns. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Genomförs via Dedu 

Pitebo Utförs via ”SIV” 

PiteEnegi En rapport per år sammanställs. Skickas på begäran. 

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. 

Förvaltning/bolag Antalet genomförda brandkunskapsundervisning 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Årskurs 2 
7 av 12 skolor varav 3 ej 
svarat 

Årskurs 5 
4 av 12 skolor varav 4 ej 
svarat 

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 2017? 

Hur ser 

planeringen av 

utbildningar ut 

under kommande 

år? 

Räddningsnämnden SBA är en del av samtliga 
grundläggande 
brandkunskapsutbildningar. 
35 personer har gått den 
fördjupade utbildningen. 

Barn och utbildningsnämnden Ingen rapportering Ingen rapportering 

(73 av 259)
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Samhällsbyggnad Verksamheterna 
rapporterar att inga chefer 
genomgått utbildning i 
SBA under året. 

Verksamheterna 
anger att det inte 
finns planer för 
utbildning av 
cheferna under 
kommande år. I 
verksamheterna 
utanför Stadshuset 
ska cheferna ha 
genomgått SBA-
utbildning 
åtminstone vid 
något tillfälle, 
medan det är oklart 
om så skett för 

verksamheterna 
belägna i 
Stadshuset. 

Socialtjänsten Socialtjänsten – Stöd och 

Omsorg: 
15 chefer utbildade i SBA 
under 2017. De har 
dessutom deltagit i brand-
utbildning tillsammans 
med sina medarbetare. 
Äldreomsorgen ska utbilda 
sina chefer 
i SBA år 2020. 

Vart 4:e år 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Ingen rapportering Ingen rapportering 

Kommunledningsförvaltningen Ingen rapportering Ingen rapportering 

Kultur park och fritid Ingen rapportering Ingen rapportering 

Pitebo Ingen rapportering Ingen rapportering 

Piteå hamn Ingen rapportering Ingen rapportering 

PiteEnegi Alla 19 st Vart 4:e år 

Piteå näringsfastigheter Ingen rapportering Ingen rapportering 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år. 

(74 av 259)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 0,56 0,61 0,68 0,56 0,61 0,46 0,43 0,64 
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Riket 0,69 0,71 0,62 0,64 0,61 0,58 0,55 0,66 

Länet 0,73 0,78 0,68 0,79 0,6 0,64 0,49 0,63 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år. 
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0,3 

0,2 
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 Piteå  Riket  Länet 

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 2017? 

Kultur- och fritidsnämnden Ingen rapportering 

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 2017. 

Kultur- och fritidsnämnden Ingen rapportering 

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 Antalet skolvägar som 

som riskinvintrats. riskinventerats. 

(75 av 259)
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Samhällsbyggnadsnämnden Fysisk planering är 
delaktig i 
inventeringsarbetet, men 
äger ej ansvaret för 

skolområden. 

Delaktiga i planering av 
säkra hämtnings- och 
lämningsplatser samt 
utformandet av 
parkeringsytor som 
säkerställer sista länken 
för en säker skolväg. 

Framtagandet av 
parkeringsnorm som 
innefattar säkra 
cykelparkeringar vid 
skolområden. Är en viktig 
del i hela resan 
perspektivet för säkra 
skolvägar. 

I samband med 
framtagande av FÖP och 
gång- och cykelplanen 
har, för de utpekade 
landsbygdscentrana, 
inventeras för säkra 
skolvägar. Brister som 
uppkommit har tagits i 
beaktning för åtgärd. 

Medborgardialog med 
fokus på trygga och 
säkra gång- och 
cykelvägar har utförts 
under 2017. Innefattar 
förbättringsåtgärder på 
skolvägar. 

Vid ombyggnation och 
nybyggnation av gång-
och cykelvägar 
prioriteras skolvägar, 
exempel 
Ankarskatavägen under 
år 2017. 

Arbete med 
hastighetsåtgärder, 
projektet Rätt fart i Piteå 
pågår. 

Gång- och cykelvägar 
ska prioriteras i drift-
och underhållsarbeten i 
Piteå kommun 

Förbättringsåtgärder för 

tillgänglighet och 
trafiksäkerhet vid 
kommunens 
busshållplatser pågår. 
Innefattar viktiga länkar 
i barnens skolväg. 

Fastighets och 
servicenämnden 

2 st 2 st 

Barn och 
Utbildningsnämnden 

Ingen rapportering Ingen rapportering 

(76 av 259)
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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 

Vi har tagit initiativ för att 
få till ett upplägg som även 
innefattar inventering av 
åtgärder utifrån 
klimatanpassningsplanen. 
Första riskinventeringarna 
kommer att utföras under 
2018. 

Planerat att påbörjas 
under 2018. 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter har under året 
inte medverkat i den typen 
av riskinventeringar. 

Inom MTN:s ansvarsområde 
genomfördes tillsynsbesök 
på samtliga grundskolor i 
kommunen. Syftet var 
tillsyn av inomhusmiljöer, 
främst med fokus på 
städning (städfrekvens, 
städbarhet). 
Tillsynsprojektet har viss 
bärighet för frågor kring risk 
för brand i miljöerna. 

Ingen rapportering 

Räddningsnämnden Ingen rapportering Ingen rapportering 

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. 

Förvaltning/bolag Antalet säkerhetsinspektion av lekutrustning som 

genomförts. 

(77 av 259)
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Fastighets- och 48 st 
servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden Ingen rapportering 

Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 dygn på barn (0-17 år) per 1000 
invånare och år till följd av olyckor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 12,1 8,5 10 9,1 7,3 7,3 6,5 8,9 

Riket 11,2 8,3 8,4 8,1 7,8 7,4 7 6,6 

Länet 12,5 9,4 8,3 8,9 9,3 8,9 8,3 8,4 

Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 
dygn på barn (0-17 år) per 1000 invånare och år 

till följd av olyckor 
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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 

Brandutbildning vart 4:e 
år. 

på arbetsplatsen. 

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 2017? 

Socialnämnden 2 ggr 

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 
2017.docx 

Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 dygn på äldre (65+) per 1000 invånare 
och år till följd av olyckor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 32,6 31,8 31,3 30,7 32,6 31,3 32,5 32,6 

Riket 30,9 31,5 31,4 30,8 30,4 29,4 29,4 28,6 

Länet 32,1 30,6 31,4 31,8 30,8 30,5 28,6 29,3 

(79 av 259)
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Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 
dygn på äldre (65+) per 1000 invånare och år till 

följd av olyckor 
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 Piteå  Riket  Länet 
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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 Ansvaret har efterlevts genom följande aktiviteter. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder tas alltid i beaktan vid 
om- och nybyggnationer av gata, gång- och 
cykelväg, passager mm. 

 Åtgärdsarbeten vidtas utifrån Stradas 
olycksrapportering 

 Återkommande uppföljning av olycksstatistik 
minst två gånger per år. 

 Kontroll och godkännande av trafiksäkerhet 
och anordningar vid samtliga arbeten på väg. 

 Löpande genomgång av trafikregleringar för 

att främja trafiksäkerheten. 
 Arbetet med hastighetsplanen rätt fart i Piteå. 
 Delaktighet i detaljplanearbeten. 

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 Kampanjen ”Gå och 
cykla till skolan” 

Ingen rapportering 

genomfördes under år 
2017 med ett antal 
deltagande skolor. 

Antal skadade som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av vägtrafikolyckor per 
1000 invånare och år till följd av olyckor. 

(81 av 259)
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Piteå 1,3 1,6 1,5 1,1 1 0,7 1,1 1,3 
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Riket 1,2 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

Länet 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1 1,1 1,1 

Antal skadade som vårdats på sjukhus minst 1 
dygn till följd av vägtrafikolyckor per 1000 

invånare och år till följd av olyckor. 
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 Piteå  Riket  Länet 
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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 Ingen rapportering 

Barn och utbildningsnämnden Utöver att följa fastställda dokument har vi 
utarbetat rutiner för skaderapportering tillsammans 
med Fastighetskontoret och kommunens 
säkerhetssamordnare som hittills implementerats 
på Strömbackaskolan. 

Samhällsbyggnad Skaderapportering ska ske enligt fastställda 
rutiner, vilket också verksamheter utanför 
Stadshuset rapporterar att så sker. Verksamheterna 
i Stadshuset anger att det under året ej varit 
aktuellt att rapportera skador då sådana ej inträffat. 

Socialtjänsten Ingen rapportering 

Fastighets- och 
servicenämnden 

3 st 

Kommunledningsförvaltningen Ingen rapportering 

Kultur park och fritid Ingen rapportering 

Pitebo Ca 10 st 

Piteå hamn Ingen rapportering 

PiteEnegi Ja 

Piteå näringsfastigheter Ingen rapportering 

2. Kommunkoncernens nämnder och styrelser ska säkerställa att skaderapportering sker i 
enighet med det riktlinjerna för det interna skyddet och försäkringsbolagets 
säkerhetsföreskrifter. 

Förvaltning/bolag Antalet upphandlingar där säkerhetsarbetet 

har tagits i beaktan. 

Räddningsnämnden Ingen rapportering 

Barn och utbildningsnämnden Ingen rapportering 

Samhällsbyggnad Ett antal upphandlingar har genomförts där 
säkerhetsfrågor har beaktats. Upphandlingarna 
berör främst trafikområdet samt upphandlingar 
inom ramen för investeringsprojekt. 

(83 av 259)
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Frågeställningar som berör säkerhetsarbetet har 
även aktualiserats i anslutning till 
upphandlingar/inköp av verksamhetssystem i delar 
av verksamheten. 

Socialtjänsten Ingen rapportering 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Rutiner 

Kommunledningsförvaltningen Ingen rapportering 

Kultur park och fritid Ingen rapportering 

Pitebo Träff med försäkringsmäklare 

Piteå hamn Ingen rapportering 

PiteEnegi Alla av relevans 

Piteå näringsfastigheter Ingen rapportering 

Minska antalet egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Piteå 0 52 3 1 24 74 131 158 

180 

Piteå 
160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rapporteringen av egendomsskador i kommunens skaderapporteringssystem har varit 
bristfällig fram till 2014. Från 2014 då en satsning genomfördes för att få verksamheterna att 
rapportera sina skador har rapporteringen gradvis ökat. Med andra ord är det inte 
nödvändigtvis antalet skador som ökar utan antalet inrapporterade skador. Hur många skador 
kommunkoncernen verkligen har finns ingen tillförlitlig statistik på. 

(84 av 259)
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Eventuella kommentarer från förvaltningarna/bolagen till frågorna: (uppge vilken 
kategori och fråga ni kommenterar) 

Bränder: 

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. 

(85 av 259)
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Uppföljning av Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd mot 

olyckor 2018 
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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. 

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 2009 som basår. 

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. 

(88 av 259)
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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 2017. 
Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av olyckor per 1000 invånare och
år. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 17,1 16,9 19,6 17,9 17,6 18,1 17,6 18,8 16,2 

Riket 15,8 15,9 17 17 16,9 16,3 15,9 15,4 14,7 

Länet 18,3 18,4 19,4 19,9 19,1 18,3 17,7 17,7 15,6 

Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 9,5 9,7 10,3 10,4 10,3 10,4 10,9 12,82 11,9 

Riket 10 10,1 9,8 9,5 9,6 9,6 9,9 10,71 10,4 

Länet 10,7 11 11,7 10,9 10,6 12,1 11,4 12,28 11,86 

(89 av 259)
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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 Har polisen medverkan 
genomgått utbildningen. i utbildningen? 

Räddningsnämnden Åk7 
434 

Åk1 
465 

Barn och Nej, polisen har inte haft 
utbildningsnämnden möjlighet att prioritera 

detta 

2. Räddningsnämnden erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
särskilt riktat till fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 

Förvaltning/bolag Antal personer som genomgått utbildningen. 

Räddningsnämnden 1635 st 

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

Förvaltning/bolag Antal personer som genomgått utbildningen. 

Räddningsnämnden Öppna föreläsningar ca 1000 st 

4. Räddningsnämnden ska genom tillsyn kontrollera att ett systematiskt 
brandskyddsarbete bedrivs samt att det tekniska brandskyddet är skäligt. 

Förvaltning/bolag Hur många tillsyner av SBA har genomförts under 
2018? 

Räddningsnämnden 106 st 

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. 

(90 av 259)

Förvaltning/bolag Antalet tillsyner under 2018 utifrån 2:4. 

Räddningsnämnden 106 st 
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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 2018-01-22 17ks741 

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 28 st 

8. Tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska regelbundet utförs av 

Räddningsnämnden. 

Förvaltning/bolag Antal tillsyner. 

Räddningsnämnden 14 st 

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. 

Räddningsnämnden 1551 st 

11. Räddningsnämnden ansvarar för att ta fram en informationsstrategi för riktade insatser 
för utsatta grupper, säsongsbetonade risker samt kampanjer. 

(91 av 259)

Förvaltning/bolag Länk till informationsstrategi 
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Räddningsnämnden Flera riktade insatser i samband med höga flöden samt 
skogsbränder. 

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

Förvaltning/bolag Antal tillsynsbesök. 

Räddningsnämnden 0 

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 Under året har vi arbetat med att uppdatera 
tillbudsrapporter och exempelmallar för 

verksamheternas egna planer för systematiskt 

brandskyddsarbete. Under våren gjordes en 
satsning på att utbilda chefer och skyddsombud i 
systematiskt brandskyddsarbete där rapportering 
av brand och brandtillbud ingår. Tillsammans med 
berörda på Fastighets- och Serviceförvaltningen 

genomfört tillsyner på kommunens förskolor 

vilket föranleder insatser under 2019. 

Samhällsbyggnad Riktlinjer (motsv) kring kommunens rutiner för 

SBA har kommunicerats via förvaltningens 

ledningsgrupper och ingår i ordinarie chefsansvar. 
Efter tillsyn under 2018 finns visst kvarvarande 
behov av utvecklingsarbete för att säkerställa att 
riktlinjer och anvisningar följs i alla delar av 
förvaltningen. Till följd av omfattande 

omställningsarbete (bl.a. flytt av delar av 
förvaltningen till nya lokaler under 2019) tas mer 

omfattande omtag i utvecklingsarbetet i samband 
med detta arbete. I förvaltningens 

verksamhetslokaler finns sedan tidigare väl 
inarbetade rutiner. Några bränder eller 
brandtillbud under 2018 är inte kända. 

Socialtjänsten Socialtjänsten: Rutiner och checklistor för 

(92 av 259)
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rapportering finns. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Detta rapporteras in i Dedu och skriftligen in till 
Brandskyddsansvarig 

Kommunledningsförvaltningen Sker genom fastighets och serviceförvaltningens 

felanmälningssystem. Tillsyn och information är 
genomförd. 

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

Pitebo Rondering sker 1ggr/år, tillbudsrapportering är 
bristfällig. 

Piteå hamn Tillbud/brand rapporteras till säkerhetssamordaren 

PiteEnergi Inga brand eller brandtillbud har uppstått under 
2018. 

Piteå näringsfastigheter Tillbud och skador anmäls kontinuerligt i 
skaderapporteringssystemet av utsedd personal 

Pireva Finns inskrivet i ansvar under 
barnskyddsorganisationen 

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. 

Förvaltning/bolag Antalet genomförda 
brandkunskapsundervisning 

Barn- och Årskurs 2 Årskurs 5 
utbildningsnämnden 50 % av klasserna har fått 80 % av klasserna har fått 

brandkunskapsundervisning brandkunskapsundervisning 
under året. 
Samtliga klasser har genomfört 

under året. 
Samtliga klasser har 

brandutrymningsövningar genomfört 

(93 av 259)
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brandutrymningsövning 

16. Samtliga chefer med verksamhetsansvar ska utbildas i systematiskt brandskyddsarbete vart 
fjärde år. 

Förvaltning/bolag Hur många chefar har 
inom verksamhet har 
gått utbildningen 
under 2018? 

Hur ser planeringen 
av utbildningar ut 
under kommande år? 

Räddningsnämnden 7 st 

Barn och utbildningsnämnden 83 chefer och 
skyddsombud 

Chefer och 
skyddsombud utbildas 
vart fjärde år enligt 
plan, så även 
kommande år. 

Socialtjänsten 2018 = 0 Socialtjänsten 

Samhällsbyggnad Chefer med ansvar för 

verksamhetslokaler är 
sedan tidigare utbildade. 
Under 2018 ska endast 
någon chef ha 
genomgått utbildningen. 

Planering av bredare 
utbildningsinsatser är 
ett utvecklingsområde 
som ingår i 
planeringen inför flytt 

till nya lokaler under 
2019. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

4 st Planering pågår för 

2019 

Kommunledningsförvaltningen Kommunchefen har med 
hjälp av 
räddningstjänsten 
utbildat samtliga 
förvaltningschefer i 

SBA. 
Kultur park och fritid Ingen utbildning 2018 Alla chefer ska gå utb 

under 2019 

Pitebo 0 st 0 st 

Piteå hamn Ingen Beslut ej taget 

PiteEnergi 7 st 

Piteå näringsfastigheter 0 st 3 st 

Pireva 0 st Nästa 
utbildningstillfälle är 

(94 av 259)
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Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år. 

2020 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 0,56 0,61 0,68 0,56 0,61 0,46 0,43 0,64 0,64 

Riket 0,69 0,71 0,62 0,64 0,61 0,58 0,55 0,66 0,67 

Länet 0,73 0,78 0,68 0,79 0,6 0,64 0,49 0,63 0,73 

(95 av 259)
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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 2018? 

Kultur- och fritidsnämnden Kommunens badplatser har märkts upp med skyltar 
med namn, larmnr och koordinater enl internationell 
standard. Föreningar som driver badplatser har fått 
hämta livbojar på kommunen. Föreningarna ansvarar 
för bryggor och ev 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 2018. 

Kultur- och fritidsnämnden Har genomförts 2016-2018 det är 16 genomförda. 

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 Samhällsbyggnad har inte 
särskilt riskinventerat 
skolområden under 2018. 
Däremot har 
säkerhetsfrågor kring 
skolområden omfattats av 
de dialoger och samråd 
som genomförts kring 
fördjupade översiktsplaner 

i landsbygdscentra samt 
behandlats vid 
trygghetsvandringar. 
Arbetet fortsätter under 
2019 bland annat i arbetet 
med FÖP Stadsdelar 

Arbetet för säkra 

skolvägar ingår i 
ordinarie verksamhet 
kring trafiksäkerhet. 
Under 2018 
färdigställdes ny gång-
och cykelväg efter 
Strömnäsgatan. 

Byggnationen omfattade 
dessutom 
trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i övrigt. I 

arbetet med GC-vägar 
utgör målet om säkra 

skolvägar en grund för 

(96 av 259)
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(Öjebyn). prioritering och 
planering av åtgärder. 
Arbetet omfattar även 
hastighetssänkande 
åtgärder, vid behov. 

Fastighets och 
servicenämnden 

1 st 1 st 

Barn och 
Utbildningsnämnden 

Inga särskilda 
riskinventeringar på 
befintliga skolområden är 
gjorda under 2018. 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. 

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 Inga riktade Åtgärdsprogram utifrån 
utbildningsnämnden riskinventeringar är gjorda 

under 2018. Det pågår ett 
kontinuerligt arbete där 
det satsas tre miljoner 
kronor per år på åtgärder i 
den yttre skolmiljön där 
bland annat belysning och 
områden utan uppsikt ses 
över. Invändigt har 
genomgång av brandlarm 
och utrymningslarm på 
kommunens förskolor och 
skolor påbörjats som ska 

leda till ett åtgärdsprogram 
för att höja säkerheten och 
minska risken för skador 

beskrivna granskningar 
genomförs löpande. 

(97 av 259)
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på individ och egendom. 
Samhällsbyggnadsnämnden SBN:s verksamheter har 

inte genomfört riktade 
inventeringar inom 
området under 2018. MTN 
har dock genomfört 

tillsynsprojekt med 
inriktning på 
inomhusmiljön i förskolor 

under 2018 och tidigare 
inom skolor. Tillsynen har 
fokuserat på bland annat 
städning och städbarhet, 
vilket är av betydelse för 

bland annat förebyggande 

av brand. 

Utarbetande av 
åtgärdsplaner till följd av 

tillsyn sker inom berörda 

verksamheter. 

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. 

Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 dygn på barn (0-17 år) per 1000
invånare och år till följd av olyckor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 12,1 8,5 10 9,1 7,3 7,3 6,5 8,9 10 

Riket 11,2 8,3 8,4 8,1 7,8 7,4 7 6,6 9,9 

Länet 12,5 9,4 8,3 8,9 9,3 8,9 8,3 8,4 10,3 

Förvaltning/bolag Antalet säkerhetsinspektion av lekutrustning som 
genomförts. 

Fastighets- och 
servicenämnden 

43 st 

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

(98 av 259)
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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 2018? 

Socialnämnden 2 tillfällen 

3. Socialnämnden ansvarar för att utarbeta riktlinjer för behovsbedömning av 

höftskyddsbyxa. 

Antalet skadade som vistats på sjukhus minst 1 dygn på äldre (65+) per 1000 invånare
och år till följd av olyckor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 32,6 31,8 31,3 30,7 32,6 31,3 32,5 32,6 39 

Riket 30,9 31,5 31,4 30,8 30,4 29,4 29,4 28,6 40,6 

Länet 32,1 30,6 31,4 31,8 30,8 30,5 28,6 29,3 37,8 

Förvaltning/bolag Länk till riktlinjerna 

Socialnämnden W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\02 

Kvalitetshandböcker\HSL\Hjälpmedel\Lokala riktlinjer 

hjälpmedel\Lokala riktlinjer hjälpmedel 2018.docx 

(100 av 259)
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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 har under året stärkts i syfte 
att få bättre 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 har deltagit i 
årligen återkommande 
kampanjer i syfte att 
främja cykling och 
trafiksäkerhet. Aktivt 
arbete bedrivs även i 
syfte att utveckla 
gång- och cykelplan 
samt informations-
material kring cykling 
i Piteå, bland annat 
med avseende på 
trafiksäkerhet. 

Samverkan har skett kring 
aktiviteterna med berörda 

parter. 

Antal skadade som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av vägtrafikolyckor per
1000 invånare och år till följd av olyckor. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 1,3 1,6 1,5 1,1 1 0,7 1,1 1,3 0,82 

Riket 1,2 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,86 

Länet 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1 1,1 1,1 0,98 

(102 av 259)



   Sida 18 av 22 

(103 av 259)



   

 
            

      

     

      
      

         
     

       
   

        
      

       
        
        

      
       

 

        
      

   

         

      

        
     

      
   

       
       

       
     

        

    
         

     
     

Sida 19 av 22 

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 Inom förvaltningen fortgår ett långsiktigt arbete att 
stärka systemförvaltning, informationssäkerhet 

m.m. som en del av ökade ambitioner att 

digitalisera verksamheten. Arbetet innebär även att 
ökad uppmärksamhet ska ägnas dessa frågor bland 
annat vid upphandlingar. Ett riktat arbete som rör 

olika typer av säkerhetsfrågor utförs även i det 

utvecklingsprojekt som syftar till att förbereda 

förvaltningens flytt av 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 

Finns i Ffu, projektanvisningar och vid övrig 

projektering 

Kommunledningsförvaltningen Inga upphandlingar som berörs under året. 

Kultur park och fritid Kravställande av entreprenörer vid upphandling. 

Samtliga entreprenad upphandlingar (2 under 
2018). 

Pitebo Krav ställs på miljö-, kvalitets- & 
arbetsmiljöpolicy samt Heta arbeten. 

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. 

PiteEnergi Säkerhetsaspekter såsom skalskydd, brandlarm, 
rasrisk, risk för höga flöden m.m. beaktas vid alla 

upphandlingar. Arbetsmiljöplan finns vid samtliga 

bygg och anläggningsarbeten. 2st genomförda 

(104 av 259)
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(Förrådet, Ställverk Haraholmen) 

Piteå näringsfastigheter Genom skrivelse i förfrågningsunderlag och 

kontrakt samt platsbesök under utförandeskedet 

Pireva Riskbedömning görs tillsammans med 

skyddsombud 

2. Kommunkoncernens nämnder och styrelser ska säkerställa att skaderapportering sker i 
enighet med det riktlinjerna för det interna skyddet och försäkringsbolagets 

säkerhetsföreskrifter. 

Förvaltning/bolag Hur har ni säkerställt detta? 

Räddningsnämnden Säkerhetssamordnaren rapporterar. 

Barn och utbildningsnämnden Utöver att följa fastställda dokument har vi 

utarbetat rutiner för skaderapportering tillsammans 
med Fastighets- och serviceförvaltningen och 

kommunens säkerhetssamordnare vilka är på väg 
att implementeras i hela förvaltningen. 

Samhällsbyggnad Riktlinjer (motsv) kring skaderapportering m.m. 
har behandlats i ledningsgrupp och kommunicerats 
ut till berörda chefer i syfte att klargöra 

ansvarsförhållanden etc. Ansvaret ligger på 

berörda chefer och följs upp i ordinarie 

uppföljning av avvikelser inom förvaltningen. 

Socialtjänsten Vet ej! 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Detta rapporteras in i Dedu och skriftligen in till 
Brandskyddsansvarig 

Kommunledningsförvaltningen Sker genom fastighets och serviceförvaltningens 

felanmälningssystem. Tillsyn och information är 
genomförd. 

Kultur park och fritid Sker genom felanmälningssystem, Dedu. 

Pitebo Skador rapporteras till PiteBos försäkringsbolag, 

QBE. 

Piteå hamn Tillbud/brand rapporteras till säkerhetssamordare 

PiteEnergi Alla sabotage såsom klotter rapporteras i 
kommunens system. Vi har rutiner för att hantera 

alla försäkringsärenden och köper till stor del 

tjänsten från Söderberg & Partners. 

(105 av 259)
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Piteå näringsfastigheter Tillbud och skador anmäls kontinuerligt i 
skaderapporteringssystemet av utsedd personal 

Pireva 

Minska antalet egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piteå 33 6 10 13 44 67 104 86 

(106 av 259)

Minska antalet egendomsskador i kommunkoncernens 
fastigheter 
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Till egendomsskador räknas: Allrisk, Annan, Brand, Miljöutredning, Transport och Vatten 
Piteå kommun använder sig av SIV som skaderapporteringssystem. Det har kommunen gjort
sedan kommunen gick in som delägare i SKFAB. Tyvärr har det varit väldigt svårt att få en
fungerade skaderapportering. Så under 2017 integrerade kommunens sitt felanmälningssystem
DeDu med SIV. I felanmälningssystemet anmäls allt som verksamheterna måste få åtgärdat.
Allt som anmäls är inte skador och av den anledningen har kommunen två personer anställda
hos fastighets- och servicekontoret som sorterar de anmälda skadorna. Vilket gör att
verksamheterna anmäler sina skador i SIV utan att veta om det. 
Än är skaderapporteringen bristfällig från bolagens sida. I denna statistik ingår PnF, Piteå
hamn samt Pitebo. 
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Eventuella kommentarer från förvaltningarna/bolagen till frågorna: (uppge vilken 

Bränder: 
Socialtjänsten 
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 

kategori och fråga ni kommenterar) 

(107 av 259)
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För Piteå kommuns revisorer 

(- Anders Brg 
Ordförande 

PITEÅ KOMMUN SLUTDOKUMENT 
Revisorerna 2018-12-17 

För kännedom: Till: 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
Partiernas gruppledare 

Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap 
KPMG har av Piteå kommuns revisorers granskat kommunens säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap. 

Piteå kommun har en tydlig organisation för krisarbete både innan och under en extraordinär 
händelse. Kommunstyrelsen har även upprättat en ändamålsenlig plan för extraordinära händelser 
som beskriver hur kommunen organiseras i händelse av en kris. Vidare har kommunstyrelsen fattat 
beslut om en genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys som baserats på arbete med 
kontinuitetsplanering. Vår bedömning är att kommunen kan utvidga och stärka sin 
förmågebeskrivning för att få en mer heltäckande bild av kapaciteten inom kommunens 
geografiska område. Säkerhetsarbetet — där krisberedskapsarbetet ingår — planeras och följs upp 
årligen, något som visar på en god styrning av krisberedskapsarbetet. Det har även upprättats en 
utbildnings- och övningsplan som sträcker sig över hela mandatperioden. Mot bakgrund av det 
som framkommit i granskningsarbetet är vår revisionella bedömning att kommunen bedriver ett 
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och 
höjd beredskap. Det finns dock ett par områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se 
över. Vi lämnar med anledning av genomförd granskning följande rekommendationer: 

• Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna upprätthålla 
grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 

• Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 
• Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet under 

2019. 
• Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en krissituation 

jämfört med den nuvarande versionen. 
• Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och sårbarhetsanalys 

genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 
• Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än en 

gång per mandatperiod. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
kommunstyrelsen önskas senast den 31 mars 2019. 

Monika Isaksson 
Revisor 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens säkerhets-
och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
Det är därmed viktig förutsättning att kommuner organiserar och systematiserar sitt 
beredskaps- och säkerhetsarbete för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en 
organisation kring dessa frågor ökar risken markant att den kommunala verksamheten, 
kommunens medarbetare och medborgare drabbas av olägenheter i samband med en 
extraordinär händelse. 

Piteå kommun har en tydlig organisation för krisarbete både innan och under en 
extraordinär händelse. Kommunen har exempelvis en säkerhetsgrupp där bland annat 
representanter från samtliga förvaltningar, förutom förvaltningen för kultur, park och 
fritid, deltar. Gruppen sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har även 
upprättat en ändamålsenlig plan för extraordinära händelser som beskriver hur 
kommunen organiseras i händelse av en kris. 

Vidare har kommunstyrelsen fattat beslut om en genomarbetad risk- och 
sårbarhetsanalys som baserats på arbete med kontinuitetsplanering. Vår bedömning är 
att kommunen kan utvidga och stärka sin förmågebeskrivning för att få en mer 
heltäckande bild av kapaciteten inom kommunens geografiska område. 
Säkerhetsarbetet — där krisberedskapsarbetet ingår — planeras och följs upp årligen, 
något som visar på en god styrning av krisberedskapsarbetet. 

Det har även upprättats en utbildnings- och övningsplan som sträcker sig över hela 
mandatperioden. De övningar som genomförts under senaste mandatperioden har 
riktats mot den centrala krisledningsstaben, stödfunktioner samt i ett av fallen 
krisledningsnämnden. Samtliga övningar har utvärderats. 

Mot bakgrund av det som framkommit i granskningsarbetet är vår revisionella 
bedömning att kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och 
krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. 
Det finns dock ett par områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över. 
Dessa är följande: 

— Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna 
upprätthålla grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 

— Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 
— Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

under 2019. 
— Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en 

krissituation jämfört med den nuvarande versionen. 

— Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 
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— Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än 
en gång per mandatperiod. 
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2 Bakgrund 
Vi har av revisorerna i Piteå kommun fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
arbete gällande krisberedskap. Uppdraget ingår i revisionen för år 2018. 

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
Detta har aktualiserats under sommaren 2018 då många svenska kommuners 
krisberedskap har prövats med anledning av höga temperaturer. 

Att en kommun organiserar och systematiserar sitt beredskaps- och säkerhetsarbete är 
en förutsättning för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en organisation kring 
dessa frågor ökar risken markant att den kommunala verksamheten, kommunens 
medarbetare och medborgare drabbas av olägenheter i samband med en extraordinär 
händelse. Kommunen kan dessutom mista det statsbidrag som betalas ut för arbetet. 

Granskningen har utgått från de krav som ställs i Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I 
lagen ges kommun och landsting i uppdrag att inrätta en särskild krisorganisation och 
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Vidare har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställt krav på beredskapsarbetet 
genom den överenskommelse som finns mellan MSB och SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting). 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt 
säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap. 

För att nå syftet har granskningsarbetet utgått från ett antal delfrågor Frågorna 
uttrycker övergripande det som bör vara uppfyllt för ett ändamålsenligt säkerhets- och 
krisberedskapsarbete. 

Nedanstående revisionsfrågor har besvarats: 

• Är krisledningsorganisationen ändamålsenlig? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i händelse av extraordinära 
händelser? 

• Vilken samverkan sker med olika aktörer internt och externt? 

• Har kommunen utformat sin risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSBs 
riktlinjer? 

• Finns en tillräcklig uppföljning av beredskapsarbetet? 

• Har kommunen haft tillräcklig övningsverksamhet och samträning och hur har 
detta följts upp? 

• Har kommunen en ändamålsenlig plan för kriskommunikation? 
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• Har kommunen använt de ekonomiska medel som tilldelats från MSB för 
relevanta insatser? 

2.2 Avgränsningar 
Granskningen avser kommunens övergripande krisberedskapsarbete under 2018. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om krisberedskapsarbetet uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 7 § 
— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

— Säkerhetsskyddslag (1996:627) 
— Gällande föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys 
— Reglemente för krisledningsnämnden 

— Kommunen krislednings- och informationsplan 
— Kommunens övningsplan 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsen och dess övergripande ansvar för kommunens 
beredskapsarbete samt dess ansvar som krisledningsnämnd. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Patrik Hellberg, revisor under ledning av Kristian Damlin, 
kommunal yrkesrevisor och kundansvarig. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Studier av relevanta dokument. 

• Intervjuer eller avstämningar med berörda tjänstemän och kommunstyrelsens 
ordförande. 

• Faktagranskning av kommunen säkerhets- och försäkringssamordnare. 

© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential (117 av 259)



3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation och planeringen för extraordinär händelse 

3.1.1 Bedömningsgrunder — Nationella krav och rekommendationer 

Grunderna för den svenska krishanteringen utgörs av tre principer. Dessa är 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att 
den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har samma ansvar vid en 
samhällsstörning. Ansvarsprincipen har på senare tid utökats, vilket innebär att den 
även inkluderar ansvar att stödja och samverka ingår i principen. Närhetsprincipen 
betyder att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast 
ansvariga och berörda. Likhetsprincipen gör gällande att aktörerna som hanterar 
samhällsstörningar inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen 
kräver. Det vill säga att verksamheten ska bedrivas så likt normala förhållanden som 
möjligt. Allt krishanteringsarbete ska utgå ifrån dessa principer. 

2006 utfärdades Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen syftar till att minska 
sårbarheten i kommuners och landstings verksamhet samt att de ska ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred. I enlighet med LEH ska det i kommunen 
finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd). 

Kommunen ska även planera för att kunna tillgodose de särskilda behov av information 
och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara 
verksamhetsansvaret måste kommunen bl.a. ha en organisation för krishantering, 
planer och förberedda lokaler. I ansvaret ingår också att kontinuerligt utbilda och öva 
krishanteringsorganisationen. 

Krisledningsplan 

2013 träffades en överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (SKL 12/6159, MSB 2012-5541). I 
överenskommelsen regleras kommunernas ersättning för de uppgifter som 
kommunerna har enligt LEH (2006:544). Vidare finns det även preciserat i 
överenskommelsen vilka förväntningar som staten har på hur uppgifterna ska 
genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för olika uppgifter i lagen. Enligt 
MSBs "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap" ska 
kommunen för verksamheten för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de 
ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska sedan ingå i styrdokumentet för 
det kommunala arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla: 

en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka 
förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, 

en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
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I. Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
(krishanteringsorganisation), 
II. Hur kommunens krishanteringsorganisation leder, samordnar, 
samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 
händelse, 
Ill. Vilka lokaler för ledning och samverkan som disponeras vid en 
extraordinär händelse. 

3.1.2 Iakttagelser —  nuläge 
På den politiska nivån har kommunstyrelsen ansvar för krisberedskapsarbetet. 
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av beredskapsarbetet beskrivs i avsnitt 3.4 
av denna rapport. Avseende krisledningsarbetet har kommunen en krisledningsnämnd 
på den politiska nivån. Krisledningsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju 
ersättare och det är i praktiken kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. I 
nämndens reglemente beskrivs dess uppgifter och befogenheter, som utgår från LEH, 
kommunens plan för hantering av extraordinära händelser samt reglementet. 
Krisledningsnämndens reglemente beslutades 2006 och i den hänvisas det således till 
Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Då 
den lagen upphävdes genom SFS 2006:544 finns det anledning att uppdatera 
nämndens reglemente. 

Piteå kommun har en samverkansgrupp, säkerhetsgruppen, för kommunens 
krisberedskapsarbete. De centrala delarna av gruppens uppdrag är att samordna 
kommunens säkerhetsarbete, kontrollera att riktlinjer och rutiner utarbetas samt att 
planera övningar och utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän. Samtliga 
förvaltningar förutom kultur, park och fritid har en representant i grupp. Därtill ingår 
säkerhetschef, säkerhetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare, 
säkerhetsskyddschef, krisinformationsansvarig samt representant från Piteå 
Kommunföretag AB i gruppen. Gruppen sammanträder en gång i månaden och 
rapporterar, genom säkerhetschefen, direkt till kommunstyrelsen. 

I Piteå kommun finns det även en så kallad säkerhetsstab. I säkerhetsstaben ingår de 
tjänstemän som arbetar med övergripande säkerhetsfrågor i vardagen, det vill säga 
säkerhetschef, säkerhetsansvarig, säkerhetssamordnare/försäkringssamordnare, 
informationssäkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef. Anledningen till att 
kommunen har valt att inrätta en säkerhetsstab utöver säkerhetsgruppen är att 
säkerhetsstaben ska kunna arbeta med känsligare frågor i staben. Säkerhetsstaben är 
således tänkt att kunna arbeta med frågor som belagts med sekretess, exempelvis 
frågor som berör civilt försvar. 

Kommunstyrelsen fattade i september 2016 beslut om att revidera den krisledningsplan 
(Plan för hantering av extraordinära händelser) som först beslutades 2012. I planen 
framgår det att krisledningsnämndens uppdrag är att leda, samordna och stödja den 
kommunala verksamheten vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden 
sammanträder således endast i den omfattning som krävs utifrån de händelser som 
inträffar i Piteå kommun. Kortfattat beskrivet är nämndens uppgift att fatta övergripande 
beslut i syfte att uppnå så god krishantering som möjligt. 

Ifall en extraordinär händelse inträffar, har kommunen riktlinjer för hur en 
krisledningsstab ska organiseras. Krisledningsstabens främsta uppgift är att 
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understödja krisledningsnämnden att utföra sitt uppdrag samt att verkställa de beslut 
som krisledningsnämnden fattat. Stabens bemanning består av en fast och en flexibel 
del. Den fasta delen består av stabschef, operativ chef, krisinformation, dokumentation 
och analys. Den flexibla delen består av analys, samordning externt och samordning 
internt. I bilaga till krisledningsplanen beskrivs de olika rollerna. Det finns ingen 
motsvarighet på förvaltningsnivå till den centrala krisledningsplanen. Vid intervjuer har 
det framkommit att det troligtvis är respektive förvaltnings ledningsgrupp som agerar 
krisledningsstab om händelsen endast påverkar en enskild förvaltning. Ett exempel på 
en sådan kris skulle kunna vara störning i elförsörjningen till ett, eller ett fåtal, särskilda 
boenden. 

Krisledningsplanen innehåller en tydlig lista över de lokaler som kan användas vid 
krisledning. I planen beskrivs även en överenskommelse som tecknades 2013 mellan 
samtliga kommuner och berörda myndigheter i Norrbottens län. Syftet är att skapa en 
gemensam lägesbild och samordna informationen runt de händelser som inträffar. 

I krisledningsplanen finns riktlinjer för kommunens krisinformationshantering. 
Kommunens har som mål att enkelt beskriva bakgrunden till krisen, utveckling och 
konsekvenser, varna personer som kan vara i fara samt informera om vilka åtgärder 
privatpersoner kan vidta för att skydda sig. Vidare ska informationen skapa 
förutsättningar för kommunens invånare att förstå kommunens åtgärder och ta dem på 
allvar. I riktlinjerna beskrivs även krisinformationsorganisationen uppgifter vid en 
extraordinär händelse. 

Krisledningsplanen innehåller även en utbildnings- och övningsplan. I planen återges 
syftet med att utbilda och öva organisationen, vilka som ska delta på utbildningarna 
och övningarna samt vilka övningar som planeras under den aktuella mandatperioden. 
Detta beskrivs utförligare i avsnitt 3.3 av denna rapport. 

Kommunen har organiserat en funktion som kallas Tjänsteman i beredskap (TiB). 
Dennes uppgift är att vara nåbar och vid behov aktivera krisledningsorganisationen 
utefter behov. 

På förvaltningsnivå har det genom intervjuer framkommit att forum där beredskaps-
frågor ska lyftas är ledningsgruppsmötena. Ingen av de personer som representerar 
sina förvaltningar i säkerhetsgruppen sitter med i förvaltningarnas ledningsgrupper. I 
denna granskning har det framkommit att nämnderna inte arbetar på ett helt enhetligt 
sätt med att fånga upp beredskapsfrågor i verksamheterna. Granskningen har visat att 
det finns viss osäkerhet hos de intervjuade på förvaltningarna avseende hur 
förvaltningarna arbetar för att fånga upp beredskapsfrågor ifrån hela verksamheten 
samt hur förvaltningarna arbetar för att säkerställa att de åtgärder som beslutas når 
hela vägen ut på enhetsnivå. 

3.1.3 Kommentarer och bedömningar 

Piteå kommun har en god organisation avseende krisberedskap och krisledning. 
Organisationen i de centrala delarna med säkerhetsgruppen och säkerhetsstaben 
möjliggör för kommunen att ändamålsenligt bedriva krisberedskapsarbete. I 
kommunens plan för hantering av extraordinära händelser har kommunen på ett fullgott 
vis redogjort för de delar som kommunen enligt MSBs riktlinjer ska redogöra. Piteå 
kommuns organisation vid en extraordinär händelse med krisledningsstab och dess 
rollbeskrivningar är även den ändamålsenlig. Det finns dock anledning för kommunen 
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att se över organisationen vid en extraordinär händelse på förvaltningsnivå. 
Organisationen på förvaltningarna vid en extraordinär händelse har inte dokumenterats 
lika tydligt som på central nivå i kommunen. Det finns därmed anledning för kommunen 
att undersöka behovet av krisledningsplaner på förvaltningsnivå. Detta med anledning 
av att verksamheterna ska vara insatta i beredskapen och skaffa sig kunskap om hur 
förvaltningarna kan bidra i krishanteringsarbetet i enlighet med den utökade 
ansvarsprincipen (se avsnitt 3.1.1). Att skapa krisledningsplaner på förvaltningsnivå har 
exempelvis föreslagits i Länsstyrelsen i Örebros riktlinjer för strategisk planering hos 
samtliga länets kommuner samt i Malmö stads Program för krisberedskap. 1 

Kommunens krisinformationsplan har flera ändamålsenliga inslag. Dels är 
krisinformationsorganisationen samt dess ansvar tydligt beskriven. Därtill innehåller 
planen syfte och målsättning. För att ytterligare stärka krisinformationsarbetet bör 
kommunen konkret beskriva förslag på åtgärder som kan vidtas vid en extraordinär 
händelse i krisarbetet. Det är även viktigt att det framgår tydligt i planen att kommunen 
endast ska gå ut med bekräftad information. Kommunen kan sägas ha beskrivit vad 
som ska göras inom krisinformationsområdet, men inte beskrivit hur det ska 
genomföras. Det är således något som kommunstyrelsen rekommenderas att göra. 

3.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

3.2.1 Bedömningsgrunder — Nationella krav och rekommendationer 

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa 
risk- och sårbarhetsanalyser  (RSA)  enligt 2 kap 1 § LEH.  RSA -arbetet ger viktig 
kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser enligt MSBs 
faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser. Här står att  RSA  syftar till att 

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, 

• ge underlag för samhällsplanering, samt 

• bidra till att ge en riskbild för hela samhället. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller 
verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att 
aktörerna rapporterar en redovisning av  RSA-arbetet som ett bidrag till en samlad 
nationell riskbild för samhället. 

RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera diverse påfrestningar. 

1  Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap — Örebro läns gemensamma stöd 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc91c4f8/1526067951708/2017-
33%2Oredovisning-strategisk-handlingsplan-krisberedskap-orebro-lan.pdf 
2 Program för Malmö stads krisberedskap 2016-2019 
https://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d7Oeb0697/1491303900537/05.+Progrann+f%C3%B6r+M 
alm%C370136+stads+krisberedskap+2016- 
2019+samt+Central+krisledningsplan+PAC3%B6r+Malm%C3%B6+stad.pdf 
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Resultatet av  RSA  ska sedan redovisas enligt en särskild föreskrift. Analysen som görs 
bör enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) "Vägledning för risk-
och sårbarhetsanalyser" inkludera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser, 
exempelvis 

• naturolyckor, 

• andra olyckor, 

• teknisk infrastruktur och försörjningssystem, 

• antagonistiska hot och social oro, samt 

• sjukdomar. 

I analysen ska beaktan tas till den påverkan som hoten och riskerna kan ha på 

• människors liv och hälsa, 

• samhällets funktionalitet, 

• demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• miljön och ekonomiska värden samt 

• nationell suveränitet 

Riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser 

I sin vägledning för  RSA  har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys. De olika delarna återges nedan. 

Den första delen i  RSA  är riskidentifiering. Det handlar om att identifiera tänkbara 
scenarion genom att både se till tänkbara riskkällor och riskscenarion. Ett exempel på 
en riskkälla är en cistern med giftig gas där ett möjligt riskscenario är ett utsläpp av 
denna gas. Tillsammans med ovanstående bör även finnas beskrivet hur 
identifieringen togs fram. Enligt MSB bör arbetet med riskidentifiering samordnas 
utifrån flera lagstiftningar och övriga delar i det systematiska säkerhetsarbetet för att 
vara så effektivt som möjligt. För kommuner med ett geografiskt ansvarsområde är 
riskidentifieringsdelen extra viktig och kan med fördel samordnas med arbetet som 
ligger till grund för kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). 

Nästa steg är riskanalys med syfte att besvara följande frågor: vad kan hända, varför 
kan det inträffa och hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället? De scenarier 
som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de faktiskt är och hur allvarliga 
eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade till de värderingar som 
analysen bygger på, exempelvis att värna befolkningens liv och hälsa. Detta innebär 
t.ex. att ett scenario som skadar befolkningens liv och hälsa kommer att anses som 
värre än ett som skadar egendom och miljö. Bedömningen av tänkbara scenarion och 
dess sannolikheter är viktiga underlag för riskbedömningen. 

Efter riskanalysen kommer riskutvärderingen som innebär att verksamheten ska 
bedöma om en viss risknivå är acceptabel eller inte. Fördelar och nackdelar med de 
föreslagna åtgärderna analyseras för att avgöra om åtgärderna bör genomföras. Enligt 
MSB bör utgångspunkten vara hur mycket den föreslagna åtgärden reducerar risken i 
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förhållande till de kostnader som åtgärden innebär (kostnadsnyttoperspektiv). Det är 
lämpligt i riskutvärderingen att utgå från riskanalysens tre frågor och se hur åtgärden 
påverkar svaren. 

Det sista steget i  RSA  består av sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys syftar till att 
detaljerat analysera hur allvarligt och omfattande en specifik händelse påverkar 
samhället eller den egna organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker 
sårbarhetsanalysen med avseende på ett specifikt riskscenario som identifierats och 
sårbarheten granskas på ett mer detaljerat plan. Tyngdpunkten är att analysera 
konsekvenserna av en viss händelse och hur organisationen hanterar, motstår och 
återhämtar sig från denna. 

Enligt MSBs "Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser" bör viktiga 
samhällsfunktioner alltid ha en beredskap för och en förmåga att hantera allvarliga 
händelser. När något sådant inträffar måste olika funktioner på olika samhällsnivåer 
aktiveras för att undvika en kris och återställa funktionaliteten. På så sätt underlättas 
samhällets förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris. 

Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för en befolkning, exempelvis individens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. Enligt MSBs 
vägledning är dessa verksamheter därmed nödvändiga eller mycket väsentliga för 
samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. 
Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust och upprätthålla en 
sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå (grundläggande 
säkerhetsnivå, GSN), oavsett händelser eller tillstånd i samhället. GSN i samhälls-
viktiga funktioner och verksamheter är den lägsta nivån på funktionalitet, förmåga eller 
säkerhet som bör råda, oavsett händelse eller påfrestning på samhället. Regeringen 
har framhållit betydelsen av arbetet med att ta fram, och om möjligt fastställa, 
grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. Dessa nivåer kan 
fastställas i form av exempelvis avtal, handlingsprogram, planer, standarder, 
överenskommelser eller lagstiftning. Vilka verksamheter som berörs särskilt vid en 
extraordinär händelse beror på den aktuella händelsen eller händelseutvecklingen. 
Inför och under en pandemi är exempelvis hälso- och sjukvården särskilt viktiga 
verksamheter, medan en IT-attack mot finansiella system innebär att andra viktiga 
funktioner och verksamheter kan drabbas av allvarliga störningar. De verksamheter 
som vid en viss extraordinär händelse inte utsätts för påfrestningar är trots det inte 
mindre samhällsviktiga. De kan i stället drabbas vid nästa händelse. Detta synsätt 
innebär att samhället planerar för och kan upprätthålla en bred beredskap och förmåga 
att motstå olika typer av extraordinära händelser som annars skulle kunna leda till en 
kris. Förutom samhällsviktig verksamhet kan det finnas viktiga materiella och 
personella förstärkningsresurser som inte är samhällsviktiga i sig, men som är viktiga 
för att kunna hantera en extraordinär händelse eller kris till exempel expertfunktioner, 
frivilligresurser, skyddsvallar m.m. 

3.2.2 Iakttagelser — nuläge 

Piteå kommuns senaste risk- och sårbarhetsanalys  (RSA)  beslutades av 
kommunstyrelsen 31 oktober 2015. Kommunens  RSA  sträcker sig över fyra år och är 
därmed giltig i ca ett år till vid tiden för denna granskning. 

Risk- och sårbarhetsanalysen är uppdelad i sju delar. Dessa delar redovisas nedan. 
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1. Beskrivning av Piteå kommun och dess geografiska område 

I avsnittet beskrivs Piteå kommun, dess geografiska område samt hur det svenska 
krishanteringssystemet är uppbyggt. Grunderna i det svenska krishanteringssystemet i 
form av det geografiska ansvarsområdet samt ansvars-, likhets- och närhetsprincipen 
beskrivs. Avsnittet innehåller även övergripande redogörelser över infrastruktur, klimat, 
farlig verksamhet och demografi. 

Därtill redogörs det för kommunernas ansvar i krishanteringssystemet där 
kommunfullmäktiges ansvar att fastställa mål och riktlinjer för kommunens arbete med 
krisberedskap särskilt lyfts fram. Vidare beskrivs även kommunens organisation samt 
helägda bolag. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

Kommunens krisberedskapsarbete utgår från kontinuitetshantering. Kontinuitets-
hantering är en metod som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utarbetat 
för ledning av krisberedskapsarbete. Kontinuitetshantering syftar till att bidra till ett 
mindre sårbart samhälle och öka resiliensen 3. 

I arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes två halvdags -
workshops  hos samtliga verksamheter som identifierades som samhällsviktiga. I risk-
och sårbarhetsanalysen framförs att det var viktigt att deltagare från alla nivåer deltog. 
Kortfattat så var syftet vid dessa  workshops  att skapa en gemensam bild av vad som är 
kritiskt för verksamheten; identifiera kritiska aktiviteter, resurser och beroenden; 
analysera de kritiska resurserna och beroendena utifrån olika riskscenarier i syfte att 
bedöma om befintlig kapacitet är tillräcklig; samt ta fram kontinuitetslösningar för de 
kritiska delarna av verksamheterna. I samband med detta arbete identifierades ett antal 
sårbarheter bland verksamheterna. För samtliga dessa sårbarheter uppfördes 
kontinuitetsplaner. 

3. Identifierade samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område 
Kommunen har identifierat ett antal samhällsviktiga verksamheter inom kommunens 
geografiska område utifrån två kriterier som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
tagit fram. För att verksamheterna ska bedömas vara samhällsviktiga krävs dels att ett 
bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar 
i samhället. Det andra kriteriet är att verksamheten ska vara nödvändig eller mycket 
väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt. En lista över de identifierade samhällsviktiga 
verksamheterna återfinns i bilaga 1. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamheter 
I denna del har kommunen beskrivit de beroenden som är kritiska för att upprätthålla 
kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kommunens lista återges i bilaga 2. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 
område 

3 MSBs definition av ordet resiliens är: Ett systems långsiktiga förmåga att motstå, klara av och återhämta 
sig efter förändringar 

12 

© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential (124 av 259)



5. Mycket hög 
sannolikhet 

4. Hög 
sannolikhet 
3. Medelhög 
sannolikhet 
2. Låg 
sannolikhet 
1. Mycket låg 
sannolikhet 

1. Mycket 2. Begränsade 3. Allvarliga 4. Mycket 5. Katastrofala 
begränsade 
konsekvenser 

konsekvenser konsekvenser allvarliga 
konsekvenser 

konsekvenser 

I detta avsnitt har kommunen analyserat 13 risker. Samtliga risker uppges innebära 
stora störningar i samhällsviktiga verksamheter och leda till en extraordinär händelse. 
Riskerna har kommunen tagit fram antingen genom kontinuitetshanteringen, 
kvalificerade gissningar eller länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. 
Riskvärderingen är uppdelad i bedömningar av sannolikhet och konsekvens. Dessa 
delar sammanställs till en riskvärdering. Värderingen görs utifrån riskmatrisen i figur 1. 
Konsekvensbedömningen utgår från faktorer såsom befolkningens liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, 
samt skador på egendom och miljö. 

Figur 1 

Samtliga tretton risker som kommunen analyserat har värderats utifrån inträffade 
faktiska händelser, statistik och antaganden. Den sammanställda riskvärderingen 
presenteras nedan i figur 2. 
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Nununer Händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärdering 

1. Värmeavbrott 4 5 
2. Omfattande elavbrott 3 5 

3. IT-avbrott 4 3 
4. Tele-, mobilavbrott 3 3 
5. Vattenavbrott 3 3 

6. Mottagande av utrymda 
från annan ort 1 5 

7. Pandemi/ Epidemi 2 4 
8. Storskalig olycksplats 2 4 
9. Drivmedel brist 1 4 
10. Kärnkrafts olycka 1 5 
11. Klimatförändringar 4 3 
12. Kompetensförsörjning 4 2 

13. Brist på 
akutsjukvård/ambulans 4 2 

Figur 2 

Vid intervju med säkerhetssamordnare framkom att arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen har utgått från övergripande risker och analyserat dessa utifrån det 
värsta tänkbara scenariot. Med en sådan analys förväntas verksamheterna ha 
beredskap även för riskkategorier där scenariot inte är det värsta tänkbara. 

Analyserna av de olika riskkategorierna är av varierande omfattning. För samtliga 
riskkategorier redogörs förklaringar till varför just det är en risk samt vad som kan 
beskrivas vara en lägesbild. Lägesbilderna för varje riskkategorier innehåller en 
beskrivning av de konsekvenser som en kris inom den specifika kategorin skulle 
innebära. För varje riskkategori, förutom kategorin Klimatförändringar, finns en 
beskrivning av kommunens beredskap. Skrivningarna som avser beredskapen 
beskriver även till viss del den förmåga som kommunen har att hantera tänkbara kriser 
och kan därmed ses som en form av förmågebedömning. Kopplat till 
beredskapsbeskrivningarna är det särskilt intressant att det inte finns någon sådan för 
klimatförändringar, en kategori som bedömts ha en hög riskvärdering. 
Kommunstyrelsen förväntas dock inom kort besluta en handlingsplan för 
klimatanpassning. I riskanalysen framkommer det även att kommunen saknar en plan 
för distribution av vatten vid en stor störning. Vid intervju med representant från 
fastighets- och serviceförvaltningen har det även framkommit att det saknas 
reservaggregat till storköken i kommunen. Det är något som säkerhetssamordnaren 
menade hade diskuterats vid säkerhetsgruppens möten, men att det ännu inte funnits 
möjlighet att vidta några åtgärder för att säkerställa tillgång av elförsörjning. 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskapen inom 
kommunen och dess geografiska område 

Kommunstyrelsen har beskrivit identifierade sårbarheter och brister i krisberedskapen. 
Kommunen har identifierat två sårbarheter som bedöms vara gemensamma för 
samtliga riskkategorier. Beskrivningen av sårbarheterna och bristerna utgår från de 13 
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riskkategorier som presenterats ovan. Piteå kommun har till stor del beskrivit de 
identifierade sårbarheterna och bristerna utifrån det som framkommit i del fyra och fem 
av RSAn, något som är i enlighet med MSBs föreskrifter. I beskrivningen saknas det 
dock genomgående beskrivning av det som framkommit vid inträffade händelser, 
genomförda övningar samt övrigt analysarbete 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat 
Enligt MSBs föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (2015:5) ska 
redovisningen av åtgärder som identifierats i samband med risk- och 
sårbarhetsanalysen framförallt rikta sig mot kommunens egna verksamheter. 
Myndigheten framhåller dock att redovisningen även bör, där det är möjligt och 
lämpligt, inkludera behov av åtgärder utanför kommunens egen verksamhet. 
Kommunen har redovisat både åtgärder som är planerade och åtgärder som 
genomförts innan risk- och sårbarhetsanalysen beslutades. Samtliga planerade och 
genomförda åtgärder var riktade mot kommunens egna verksamheter. Utöver detta har 
kommunen redogjort för ett antal utvecklingsområden. De identifierade 
utvecklingsområdena är: 

Robusta upphandlingar 
- Drivmedelsförsörjning till prioriterade användare 

Reservlokaler 
- Trygghetspunkter med reservkraft 
- Skyddsområde runt Pitholmsheden 
- Klimatanpassning 

3.2.3 Kommentarer och bedömningar 

Piteå kommuns risk- och sårbarhetsanalys är utformad på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån MSBs riktlinjer. Det är framför allt positivt att kommunen har arbetat med en 
omfattande kontinuitetshantering i syfte att uppnå en god resilliens. I relation till andra 
av oss granskade kommuner har Piteå kommit längre i detta arbete. 

För att ytterligare stärka arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen finns det utrymme 
för kommunen att utförligare beskriva de förmågor som finns inom kommunens 
geografiska område. Därtill finns det anledning för kommunen, i syfte att ytterligare 
stärka beredskapen, att undersöka vilka insatser utanför kommunens egna 
verksamheter som kan genomföras för att stärka den sammantagna krishanterings-
förmågan inom kommunens geografiska ansvarsområde. Detta kan exempelvis 
genomföras genom en kartläggning av de förmågor och resurser som finns internt i 
kommunen och i civilsamhället. Genom en bättre kartläggning av förmågor och 
resurser får kommunen en starkare och mer verklighetsförankrad grund att bygga sin 
krisberedskap på. 

Kommunen har på egen hand identifierat avsaknaden av robusta avtal som en 
sårbarhet. För att säkerställa grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig 
verksamhet finns det anledning för kommunen att aktivt arbeta för att upprätta robusta 
avtal. 
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3.3 Samverkan och övning 

3.3.1 Bedömningsgrunder 
Övningsverksamheten regleras av Lagen om extraordinära händelser (2006:544). Den 
gör gällande att kommuner och landsting ska ansvara för att anställd personal och 
förtroendevalda får den utbildning och övning som behövs för att hantera sina uppgifter 
vid extraordinära händelser. 

Vad gäller samverkan har MSB tagit fram gemensamma grunder för samverkan och 
ledning av krisberedskap. För att uppnå en god krishantering krävs att aktörer agerar 
effektivt inom sitt ansvarsområde samt uppnår en god samordning med andra aktörer 
som deltar i krishanteringsarbetet. För att uppnå en god samordning, både avseende 
beredskap och hantering av kriser, krävs att kommunen etablerar kontakter med andra 
aktörer och håller dessa vid liv. Genom kontakter med andra aktörer bör kommunen 
aktivt arbeta för att åstadkomma en gemensam inriktning, dela information och skapa 
gemensamma lägesbilder samt utbilda, öva och lära tillsammans. 

3.3.2 Iakttagelser 
Kommunen har beskrivit verksamhetens övningsplanering i Utbildnings- och 
övningsplan 2016-2019. I planen har kommunen formulerat fem mål som är inriktade 
mot planering, kunskap, geografiskt områdesansvar, förmågor samt samverkan. 

Enligt planen ska kommunen årligen utbilda krisledningsorganisation — det vill säga 
krisledningsnämnd, krisledningsstab samt krisledningsfunktioner — i stabsmetodik. Vid 
övningarna som genomfördes 2016, 2017 och 2018 deltog krisledningsstaben och 
stödfunktioner. I övningen som ska genomföras 2019 ska även krisledningsnämnden 
delta. Senaste gången som krisledningsnämnden övades var 2014. Den övning som 
genomfördes 2016 var en regional övning. I utbildnings- och övningsplanen framgår 
inte vilka aktörer utöver Piteå kommun som deltog. Övningarna som genomförts har 
utvärderats och dokumenterats. I utvärderingarna lyfter kommunen fram utvecklings-
områden för krisledningsarbetet som identifierats under övningarna. Vid intervju med 
kommunstyrelsens ordförande framkom det att det finns en trygghet vad gäller 
kommunens krisledningsförmåga. Enligt utbildnings- och övningsplanen övas 
krisledningsnämnden en gång per mandatperiod. 

Avseende samverkan rörande krisberedskaps- och krisledningsfrågor har Lokala rådet 
för krisberedskap och skydd mot olyckor upprättats. Det är kommunen som står för 
ordförandeskapet i rådet som träffas två gånger om året. I rådet ingår, förutom 
kommunen, följande aktörer: 

• Piteå älvdals sjukhus 
• Polisområde Piteå älvdal 
• Svenska Kyrkan 
• SCA  Packaging 
• Smurfit  Kappa 

Rådet har i uppgift att under en kris utgöra plattform för samverkan och samordning 
samt att sammanställa samlade lägesrapporter. Rådet ska även i beredskapsarbetet 
sprida kunskap om handlingsplaner och riskanalyser. Därtill ska rådet arbeta för att 
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skapa förutsättningar för samverkan i krisledningen och informationsprocessen. Piteå 
kommun håller Länsstyrelsen Norrbotten underrättad om rådets verksamhet. 

Den regionala samverkan avseende krisberedskapsfrågor sker till stor del i 
länsstyrelsens råd. Regionala rådet ska utveckla former för samordning och inriktning 
samt erfarenhetsåterföring. Det har genom intervjuer framgått att samverkan i rådet har 
utvecklats och att samtliga kommuner i länet är aktiva. 

3.3.3 Kommentarer och bedömningar 

Kommunen har bedrivit en ändamålsenliga övningsverksamhet. Detta genom att ha 
upprättat en utbildnings- och övningsplan; genomfört övningar med krisledningsstaben, 
stödfunktionerna och krisledningsnämnden; samt följt upp övningarna och identifierat 
förbättringsområden. Krisledningsnämnden övade en gång under den förra 
mandatperioden. Det finns anledning för kommunstyrelsen att se över hur ofta 
nämnden ska övas. Sedan den senaste övningen har en ny ordförande tillträtt i 
krisledningsnämnden och har således inte haft möjlighet att öva i sin roll som 
ordförande. 

Avseende samverkan är vår bedömning är att kommunen på ett ändamålsenligt sätt 
har tagit initiativ som möjliggör för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse. 

3.4 Intern styrning, uppföljning och rapportering 

3.4.1 Bedömningsgrunder 

Nedan presenteras de nationella kraven på kommunernas regelbundna uppföljning och 
rapportering. 

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen regelbundet följa upp sin risk-
och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella 
krisberedskap. Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till Länsstyrelsen 
senast den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år. 
Rapporteringen ska ske i elektronisk form enligt de indikatorer som anges i bilagan till 
denna författning.' 

Kommunen redovisar senast den 15 februari varje år en årsuppföljning av kommunens 
krisberedskap. Kommunens uppföljning av krisberedskapen bygger således på en 
självskattning som baseras på de åtgärder som genomförts. Redovisningen sker via ett 
särskilt rapporteringsverktyg som även används vid redovisningen av RSA. 5 

Enligt MSBs dokument "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap" bör ett systematiskt arbete med krisberedskap ta sin utgångspunkt i 
kommunernas ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska 
arbetet med krisberedskap kan delas in i följande moment: 

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2015:5, s3 
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap" 20150304, diarienr: 2015-1370, s 9 
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1. identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder 
2. planera och fatta beslut om åtgärder 
3. genomföra åtgärder samt 
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor 

3.4.2 Iakttagelser 

Piteå kommuns arbete kopplat till Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap följdes upp 
av länsstyrelsen i början av 2018. Sådana uppföljningar genomförs årligen. 

Uppföljning från 2018 gör gällande att Piteå kommuns krisberedskapsarbete lever upp 
till länsstyrelsens krav. Den ekonomiska redovisningen av hur den statliga ersättningen 
använts visar att kommunen valt att spara 150 000 kr av civilförsvarsbidraget. Syftet 
med sparandet är att i framtiden ha möjlighet att investera i nya säkerhetsskåp, 
signalskydd och utbildning. 

Kommunens säkerhetsgrupp har enligt risk- och sårbarhetsanalysen i uppdrag att 
internt följa upp mål och budget för säkerhetsarbetet samt effekterna av de åtgärder 
som vidtagits i syfte att stärka krisberedskapen. Det beskrivs dock inte hur ofta dessa 
uppföljningar ska genomföras. 

Vid kommunstyrelsens möte i maj 2018 beslutades årsrapport för säkerhetsarbetet 
2017 samt årsplaneringen för säkerhetsarbetet under 2018. Rapporten grundar sig på 
den planering som kommunstyrelsen beslutade föregående år. Uppföljningen visar att 
informationsspridning av plan för hantering av extraordinära händelser samt risk- och 
sårbarhetsanalysen inte genomförts enligt planering. Anledningen till detta beskrivs 
vara personalbrist på kommunikationsavdelningen. Det är av samma anledning som 
kommunen inte lyckades implementera ett massalarmeringssystem, då det finns behov 
av att beskriva riktlinjer för system samt informera kommunens verksamheter om det. 

3.4.3 Kommentarer och bedömningar 

Kommunen redovisade i början av 2018 sitt säkerhetsarbete för länsstyrelsen. 
Redovisningen visade att Piteå kommuns krisberedskapsarbete i all väsentlighet lever 
upp till de krav som länsstyrelsen ställer. Således har kommunstyrelsen redovisat sitt 
krisberedskapsarbete på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunstyrelsen har beslutat om en årsplanering av säkerhetsarbetet. De planerade 
insatserna och åtgärderna har sedan följts upp i en årsrapport. Detta visar på en god 
styrning och uppföljning av krisberedskapsarbetet och leder till ett ökat fokus på de 
åtgärder som inte genomförts enligt planeringen. Årsrapporten som beslutades 2018 
visar dock att informationsspridning av krisledningsplanen samt risk- och 
sårbarhetsanalysen inte genomförts som planerat. Detta är en brist, framför allt med 
anledning av att den svenska krishanteringsmodellen bland annat bygger på 
ansvarsprincipen (se avsnitt 3.1.1). Då de verksamheter som har ansvar i normala 
situationer även ska ha det vid störningar i samhället, är det av yttersta vikt att 
verksamheterna är insatta i dess roll vid en extraordinär händelse. Därmed 
rekommenderas kommunen att intensifiera informationsspridningen av krislednings-
arbetet bland kommunens verksamheter. 
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4 Slutsats och rekommendationer 

Revisionsfrågor Svar 

Är krisledningsorganisationen 
ändamålsenlig? 

Ja. Kommunen har organiserat de 
centrala delarna i krisledningsarbetet på 
ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock 
anledning för kommunstyrelsen att 
undersöka behovet och nyttan av 
förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 

Finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i händelse av 
extraordinära händelser? 

Ja. Kommunen har tydligt beskrivit roll-
och ansvarsfördelning i "Plan för 
extraordinära händelser". 

Vilken samverkan sker med olika aktörer 
internt och externt? 

Kommunen bedriver intern samverkan i 
säkerhetsgruppen där tjänstemän med 
säkerhetsansvar ingår samt 
representanter för samtliga förvaltningar. 
Kommunen är sammankallande för 
Lokala rådet för krisberedskap och skydd 
mot olyckor där samverkan sker med 
externa aktörer i kommunen. Därtill ingår 
kommunen i Länsstyrelsen Norrbottens 
samverkansråd tillsammans med länets 
övriga kommuner och regionen. 

Har kommunen utformat sin risk- och 
sårbarhetsanalys i enlighet med MSBs 
riktlinjer? 

Ja. Kommunen har i huvudsak utformat 
sin risk- och sårbarhetsanalys enligt 
MSBs riktlinjer. I syfte att ytterligare 
stärka arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen bör kommunen 
utförligare kartlägga sina och 
civilsamhällets förmågor. 

Finns en tillräcklig uppföljning av 
beredskapsarbetet? 

Ja. Kommunens beredskapsarbete följs 
kontinuerligt upp av länsstyrelsen samt 
årligen av kommunstyrelsen. 

Har kommunen haft tillräcklig 
övningsverksamhet och samträning och 
hur har detta följts upp? 

Ja. Det finns dock anledning för 
kommunen att utreda behov och 
eventuell nytta av att öva 
krisledningsnämnden oftare än en gång 
per mandatperiod. 

Har kommunen en ändamålsenlig plan 
för kriskommunikation? 

Delvis. De delar som kris- 
kommunikationsplanen beskriver är bra. 
Det finns dock anledning för kommunen 
att se över planen (se avsnitt 3.1.3). 
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A Bilagor 

4.1 Bilaga 1: Identifierade samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunens geografiska område 
Samhällssektorer Samhällsfunktion 
Energiförsörjning Produktion och distribution av el, fjärrvärme, 

fossila bränslen och drivmedel 
Information och kommunikation Teletjänster,  Internet,  radio- och TV-utsändningar, 

distribution av post, produktion och distribution 
av dagstidningar samt radio och TV. 

Finansiella tjänster 
, 

Betalningsförmedling, tillgång till kontanter, 
privata försäkringstjänster och 
värdepappershandel. 

Socialförsäkringar Utbetalningar från sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen samt det allmänna 
pensionssystemet. 

Hälso- och sjukdom samt omsorg Akutsjukhus, primärvård, psykiatri, 
läkemedelsförsörjning, smittskydd, samt omsorg 
om barn, funktionshindrade och äldre. 

Skydd och säkerhet Räddningstjänst, polis, domstolar, kriminalvård 
och SOS Alarm, militär, kustbevakningen samt 
tull-, gräns- och immigrationskontroll. 

Transporter Väg-, järnväg-, sjö- och flygtransport samt 
förvaltning av transportinfrastruktur. 

Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, hantering av avlopp, 
renhållning, samlingsplatser, sophantering samt 
väghållning. 

Livsmedel Jordbruk samt tillverkning, distribution och 
kontroll av livsmedel. 

Handel och industri Detaljhandel, IT-drift och IT-service, bygg och 
entreprenadverksamhet, bevaknings och 
säkerhetsverksamhet samt tillverkningsindustri. 

Offentlig förvaltning 
- ledningsfunktioner 
- stödfunktioner 
- tjänsteproduktion 

Nationell ledning, regional ledning och lokal 
ledning, diplomatisk och konsulärverksamhet, 
tillsyns- och tillståndsverksamhet, expert- och 
analysverksamhet, indikerings- och 
laboratorieverksamhet, uppbörd och 
tillhandahållande av befolkningsdata, 
metrologiska tjänster, utbildningstjänster samt 
begravningsverksamhet. 
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4.2 Bilaga 2: Identifierade kritiska beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamheter 
Verksamheter som står i kursiv stil ägs och drivs av annan part än kommun. I vissa fall 
äger kommunen en del av det. 

• Social; kommunal verksamhet för vårdtagare/försörjningsstöd 
• Personal; All personal som avlönas, köpt tjänst eller hyrs av kommun 
• El; hela kedjan - från produktion till distribution till kund. 
• Elektronisk kommunikation; Telefoni- och IT leverantörer; tekniska larm, 

trygghetslarm, IT-system, radio, tv 
• Sjukvård; akutsjukvård och intensivvård 
• Polis; utryckande och förundersökning 
• Räddningstjänst; operativ verksamhet 
• Transporter; En varas färdfrån beställning till beställare. 
• Drivmedel; alla typer 
• Vägar; som transporter (varor/tjänster), blåljus och andra viktiga 

organisationer som använder sig av vägar samt de verksamheter som ser till att 
dessa är användbara. 

• Vatten/avlopp; hela kedjan - från produktion till distribution till kund samt åter 
till reningsverk för rening. 

• Fastigheter; byggnader som ägs eller hyrs av en samhällsviktig verksamhet 
• Värme; hela kedjan - från produktion till distribution till kund. 
• Livsmedel; hela kedjan -från produktion till distribution till kund. 
• Varor/tjänster/ kapital; bidragsutbetalningar, Banktransaktioner, apotek, 

Beroenden kan se ut på olika sätt det kan vara allt från ett: 
• Kritiskt beroende: uppstår direkt 
• Stort beroende uppstår efter ett par timmar 
• Litet beroende uppstår efter ett dygn 
• Inget beroende 
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2018-12-17 

KPMG AB 

p 
Patrik Hellberg 

Har kommunen använt de ekonomiska 
medel som tilldelats från MSB för 
relevanta insatser? 

Ja. Kommunen har i stort sett använt allt 
bidrag, endast 150 000 kr har sparats. 
Kommunen har upprättat en plan för hur 
de sparade pengarna ska användas 
framöver. 

Mot bakgrund av innehållet i tabellen ovan är vår revisionella bedömning att 
kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för 
hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. Det finns dock ett par 
områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över. Dessa är följande: 

Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna 
upprätthålla grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 
Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 

— Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
under 2019. 

— Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en 
krissituation jämfört med den nuvarande versionen. 

— Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 

— Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än 
en gång per mandatperiod. 

Revisor 

Kristian Damlin 

Kundansvarig 
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Uppdragsbeskrivning Piteå 400 år
190218 

Sammanfattning 
Efter att ha träffat representanter för näringsliv, föreningar, byar, kyrkan, kommunen och tagit del av 
det arbete som gjorts tidigare föreslår jag att kommunen delar upp arbetet med Piteå 400 år i tre 
delar/teman med tre olika syften och mål; 

1. Piteås lokalhistoria. 
Med syfte att lyfta kunskap, stolthet samt förankring för orten hos Piteåborna-främst barn och unga. 

2. Ett smartare och attraktivare Piteå. 
Med syfte att med hjälp av Piteå 400 år stimulera föreningar, organisationer, arrangörer, byar, 
näringslivet samt kommunala förvaltningar och bolag till aktiviteter som bidrar till ett smartare och 
attraktivare Piteå år 2021 jämfört med nuläget. 

3. Jubileumsfirandet. 
Med syfte att ge Piteborna positiva upplevelser, stolthet och ökad sammanhållning, genom att 
tillsammans med alla Pitebor fira att Piteå fyller 400 år. 

Piteås lokalhistoria 
Jubileumsåret 2021 är ett unikt tillfälle att lyfta fram och lära ut mer om Piteås lokalhistoria till 
Piteborna med barn och unga i fokus. Aktiviteter sker i huvudsak via de organisationer som arbetar 
med detta i sin verksamhet som exvis Piteå museum, Piteå forskarförening, Kyrkstadsrådet, 
Utbildningsförvaltningen, Svenska kyrkan mfl. Det finns ett förankrat förslag om att bilda en 
arbetsgrupp i början av 2019 med dessa organisationer för att samverka och samordna aktiviteter 
under Piteå 400 år och som sedan genomförs under jubileumsåret 2021. Tanken är också att genom 
att engagera teaterföreningar som Karlbergsteatern, Piteårevyn mfl kunna spela upp Piteås historia på 
olika teaterscener. Utbildningsförvaltningen kommer att spela en central roll för att nå barn och unga. 
Dessutom ges en Jubileumsbok ut, under 2019, skriven av författaren Uno Westerlund. 

”Ett smartare och attraktivare Piteå” 
Det finns en möjlighet att nyttja Piteå 400 år som ett verktyg för att påverka Piteå till att år 2021 vara 
lite ”smartare” och lite mer ”attraktivt” jämfört med idag. 
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Ett smartare Piteå: 
Samhället står inför ett paradigmskifte att gå från det analoga till det digitala, det här skiftet är något 
som samhället redan är inne i och som kommer att fortsätta att accelerera. För att kunna vara med 
och påverka att det digitala samhället utvecklas till något positivt och att Piteå är med i denna 
utveckling krävs hårt arbete och kunskap. Näringslivet är en nyckel i denna utveckling men även 
kommunen måste naturligtvis arbeta för detta. Piteå 400 år kan fungera som ett verktyg för att bidra 
till att kommun och näringsliv tar ytterligare några steg på vägen. Att engagera kommunala bolag och 
näringslivets företag att formulera och uppnå vissa konkreta mål för att bli ”smartare” till 2021 är en 
av de aktiviteter som Piteå 400 år kommer att arbeta med. Innovation Pite kommer att arbeta för att 
få en nationell konferens till Piteå under 2021 med detta tema. 
Ett attraktivare Piteå: 
Att vara ”attraktiv” för en ort är viktigt både ur invånarens perspektiv för att förmå människor att 
stanna kvar samt att locka nya människor att flytta till orten, men också ur besöksnäringens 
perspektiv för ökade intäkter och jobb inom besöksnäringen. Attraktivitet handlar bland annat om att 
det erbjuds arrangemang; idrott, kultur och mötesplatser. Kommunen avsätter 1 mkr i en 
Jubileumspott för arrangörer att söka bidrag ur, detta för att stimulera till ett ökat antal arrangemang 
eller till att utveckla befintliga arrangemang under jubileumsåret. Arrangemang som förhoppningsvis 
också blir bestående inslag i framtiden. Piteå 400 år kommer att arbeta för att växla upp denna 
Jubileumspott med bidrag från samverkanspartners. 
Under rubriken ”ett attraktivare Piteå” ryms också andra initiativ som exvis att Piteå kommun 
beslutat att utnämna sig till MR-kommun 2020 och att Innovation Pite arbetar för en nationell 
konferens på temat Smartare samhälle i samverkan med bla IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien). 

Jubileumsfirandet 
12 maj 1621 fick Piteå stadsrättigheter då Öjebyn var stadscentrum. Det ska Piteå fira genom att 
förlägga själva firandet till Öjebyn, Rådhustorget och Studio Acusticum. Miljön runt kyrkan, med 
kyrkstugor och andra kulturhistoriska byggnader, utgör en spännande spelplats för ett kulturellt 
evenemang som väver ihop intressant historia med kittlande framtidsvisioner. Piteås kulturaktörer i 
bred samverkan förväntas utgöra stommen i ett utbud som lockar intresse även regionalt och 
nationellt. Celebra besök känns självklara men firandet kommer i första hand vända sig till den 
”vanliga Pitebon” och inneha en folklig karaktär. 
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Piteå 400 år kommer att arbeta för att samverka med Luleås jubileumsfirande och Regionen, så att vi 
kan samordna de regionala institutionerna; Norbottensmusiken, Dans i Nord och 
Norrbottensteatern mfl under jubileumsfirandet. Piteå Kommun har avsatt 1,5 mkr för själva 
jubileumsfirandet och Piteå 400 år kommer också här att verka för att växla upp dessa pengar med 
olika samarbetspartners. 

Kommunikation 
En kommunikationsplan tas fram under inledningen av 2019 i samverkan med informationsavdelningen 
med följande inriktning: 
Målet med kommunikationen för Piteå 400 år är att nå ut och engagera alla Piteåbor med hjälp av alla 
de olika aktiviteter och projekt som görs inför och under Piteå 400 år. Kanaler är de digitala 
kommunala plattformarna samt annonsering i lokalmedia etc Målgruppen är Piteåborna. Piteå 400 år 
nyttjar den grafiska profil som redan är framtagen. Budget för kommunikationsplanen är i nuläget liten 
och beroende av mer extern finansiering. 

Organisation Piteå 400 år 
Två styrgrupper bildas Q1 2019, en tjänstepersonsgrupp utgörs av förvaltningschefsgruppen och en 
politisk i form av KSAPU. 
För att hålla ned kostnaderna för organisationen men ändå hålla liv i engagemang och arbete föreslås 
följande organisation för Piteå 400 år; 
2019 

 Projektledare arbetar 25% under hela året och tar in hjälp i perioder i form av kommunikatör och 
praktikant/assistent. 

 Arbetsgruppen för Piteås lokalhistoria startas upp Q1 2019. 
 Studio Acusticum startar upp planeringen för jubileumsdagen 12 maj 2021. 
 Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. 
 Innovation Pite arbetar med att planera för en nationell konferens ”Smartare industri”. 

2020 
 Projektledare arbetar 25% och tar in hjälp i perioder i form av kommunikatör och assistent. 
 Arbetsgruppen för Piteås lokalhistoria fortsätter sitt arbete. 
 Studio Acusticum arbetar med planeringen för jubileumsdagen 12 maj 2021. 
 Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. 
 Innovation Pite arbetar med att planera för en nationell konferens ”Smartare industri”. 



              
      

      
        

      
          

 

      

      
           

        
        

        
   

        

      
           

       
        

       

   

2021 
 Projektledare arbetar 50% och tar in hjälp i perioder i form av kommunikatör och assistent. 
 Arbetsgruppen för Piteås lokalhistoria genomför sina aktiviteter. 
 Studio Acusticum genomför jubileumsdagen 12 maj 2021. 
 Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. 
 Innovation Pite genomför nationella konferensen ”Smartare industri”. 
 Alla föreningar, byar, arrangörer och företag genomför sina Piteå 400 år-aktiviteter. 

Övergripande aktiviteter 
2019 
Aktivitet Ansvar 
Kommunikationsplan Piteå 400 år. Q1 2019 Projektledare, 

kommunikatör 
Starta arbetsgrupp för Piteås lokalhistoria Q1 2019 Projektledare 
Planering inför 12 maj 2021, bildar också en referensgrupp för jubileumsdagen. Studio Acusticum 
Kontakt med näringslivet för nationell konferens 2021. Innovation Piteå 
Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. Näringslivsenheten 

Förbereda hanteringen av Jubileumspotten ”Ett smartare och attraktivare 
Piteå” Q1, Q2 2019 

Projektledare 

Lansera Potten gentemot föreningar, byar och arrangörer. Q3 Projektledare, 
kommunikatör 

Aktivitet Ansvar 
Arbetsgrupp planerar för aktiviteter rörande Piteås lokalhistoria. Projektledare 
Planering inför 12 maj 2021, bildar också en referensgrupp för jubileumsdagen. Studio Acusticum 
Kontakt med näringslivet för nationell konferens 2021 Innovation Piteå 
Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. Näringslivsenheten 

Arbeta med Jubileumspotten gentemot föreningar och arrangörer. Projketledare, 
kommunikatör. 

Kommunicera Piteå 400 år Kommunikatör 
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2021 

Ekonomi 
I denna budget finns inga externa medel inräknade, dels för att det än så länge ”bara” är en 
förhoppning om att få in externa medel och dels för att de eventuella externa medel som kommer in, 
inte ska belasta organisationen utan kunna nyttjas i aktiviteter som exvis Jubileumspotten och själva 
firandet. Det är naturligtvis en optimistisk förhoppning att kunna hantera arbetet med en så pass snål 
organisation. En utvärdering krävs i september 2019 samt januari 2020 för att ta beslut om det krävs 
en justering eller inte. 

Aktivitet Ansvar 
Arbetsgrupp för Piteås lokalhistoria genomför sina aktiviteter. Projektledare 
Genomförande av 12 maj 2021. Studio Acusticum 
Genomförande av en nationell kongress ”Smartare industri” Innovation Piteå 
Näringslivsenheten hjälper till att ”sälja in” projektet till näringslivet. Näringslivsenheten 

Alla föreningar, byar, arrangörer och företag genomför sina Piteå 400 år-
aktiviteter. 

Projketledare, 
kommunikatör. 

Kommunicera Piteå 400 år Kommunikatör 

2019 2020 2021 Totalt 
Intäkter 
Kommunal budget 1000 1500 2000 4500 
Sparbanken Nord 0 
Biljetter 0 
Övriga samarbetspartners 0 
Totalt 1000 1500 2000 4500 

Kostnader 
Projektledare 25% år 2019,2020 50% 2021 252 252 504 1008 
Assistent 100 100 200 
Kommunikatör 100 100 300 500 
Potten ”Ett smartare och attraktivare Piteå” 500 500 1000 
Officiella 400 års evenemang 1500 1500 
Övrigt, i huvudsak marknadsföring 48 48 196 
Totalt 900 1000 2600 4500 
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 /Per Lenndin 
Projektledare 
070-5896249 
Per.lenndin@pitea.se 
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Bilaga 1. Ansökningar och 
beviljade medel 2016-2018 

Ansökningar och beviljade medel 2016-2018 

Nedan presenteras siffror kring antal ansökningar, beviljade projekt och utbetalade medel från 
verksamhetsutvecklingspotten under perioden 2016-2018. Söktrycket har ökat och fler verksamheter i 

organisationen inkommer med ansökningar. 
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Bilaga 2. Uppföljning av 
beviljade projekt i potten 2017 
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Bilaga 2. Uppföljning av beviljade projekt i potten 2017 

I tabellen nedan går att ta del av effekter från projekt som beviljats med medel från 
verksamhetsutvecklingspotten under 2017. Av sex avslutade projekt har samtliga lett till nya 
implementerade lösningar. I fyra fall har projekten ”skalats upp” till att omfatta fler verksamheter 
och/eller områden. 

Flera av dessa projekt har drivits av medarbetare med stöd av chef. Fyra av de sex projekten finns även 
presenterade i exempelfoldern ”Innovationer att vara stolta över”. 
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Infrastruktur Universitetsområdet 2019 

Energigränd, 155 meter, projektering och utförande 2019 
Innovationsgränd, 140 meter, projektering 2019 

2019 
Åtgärd Antal Enhet a-pris Kostnad Gata 

PROJEKTERING 

Projektering Gata 160 tim 800 128 000 

Projekteringsledning Gata 50 tim 800 40 000 

Summa projektering 168 000 

UTFÖRANDE 

Gata nyanläggning 155 m 3 650 565 750 

Gata villaområde beläggning 155 m 825 127 875 

Projektledning/byggledning 80 tim 800 64 000 

SUMMA utförande 757 625 

Osäkerhet 10 % 75 763 

Total summa 1 001 388 

Kommentar: I VEP 2020-2022 återkommer vi med fortsatt plan och äskande 
för området. 
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Datum: 20190206 

Bilaga arbetsorganisation 
Medfinansiering av projektet - Ett snyggare, smartare och attraktivare Piteå 
Det man bygger själva ansökan på och syftet till att den görs är att säkerställa att det arbete som görs 
runt stadskärnan är hållbart och långsiktigt. Stadsmiljöprogrammets framtagande är under slutfas och 
detta ska gå hand i hand. Destination Piteås handelsuppdag är ett operativt uppdrag gentemot 
befintliga handlare som även detta kompletteras och är med i hela processen. 

Piteå kommun 
Näringslivsavd, Samhällsavd, KPF, Teknik/ Gator 

Fastighetsägarna 

Handlare Restautörer 

Destination Piteå 

Evenemangaktörer 
företag, föreningar, 
ideella föreningar 

Arbetet leds av processledare från Svenska Stadskärnor som hjälper oss rätt i processen. 
Lokal process koordination ansvarar näringslivsavdeningen för. 
Piteå kommun tillsammans med fastighetsägarna utgör tillsammans det stora ansvaret för känslan av 
en stadskärna. Därmed är ett när samarbete och en öppen dialog viktigt för att tillsammans hitta en 
samsyn för utveckling. Ingen är mindre ansvarig än andra men vi ansvar för olika utvecklings och 
förändringsarbete för det grundläggande arbetet med samma mål. 

(151 av 259)
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Yttrande 
2019-04-02 
Dnr 19KS115 

Ert dnr 425-11376-18 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Yttrande på remiss Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-
2024 

Länsstyrelsen i Norrbotten har uttryckt en önskan om Piteå kommuns synpunkter på förslag 

till strategi för klimat- och energiarbetet i länet. 

Avsnitt sid 4-16 
Dokumentets strukturella uppbyggnad gör att det upplevs svårt att få en röd tråd genom 

läsningen av strategin. Dokumentet omfattas till stor del (s.7-s.16) av bakgrundsinformation 
som strategin avses ta hänsyn till. Den informationen föreslås kunna biläggas för att 

koncentrera läsaren på regionens strategi. De strategiska prioriteringarna kan förslagsvis lyftas 

fram redan i början av dokumentet i form av en sammanfattning. 

Kapitlet om utvecklingen av utsläpp mm i Norrbotten (från s.16) är en mycket kort och 
sammanfattad bild över vilka sektorer som står för de största växthusgasutsläppen i länet och 
dess utveckling fram till år 2016. Några otydligheter har observerats: 

 Det är otydligt om hur den angivna elanvändningen på 7,5 Twh bidrar i sin helhet med 
CO2-utsläpp. 

 I ena stycket anges det att energianvändningen består till stor del av fossila bränslen 
(47%) och i det andra stycket att den förnybara energianvändningen uppgick till 39%. 
Summeras dessa två värden erhålls 86%. Vad utgörs resterande 14 % av? 

 Piteå kommun anser att konsekvenserna bör beskrivas av den höga andelen grön el 

som produceras i länet, där vissa kommuner är nettoexportörer. 

Förslagsvis läggs det till en scenarioanalys som beskriver hur trenden bör vändas för att uppnå 

det nationella målet samt vilka faktorer som är viktiga att lyfta fram där Norrbotten kan bidra. 

Kapitlet ”Resultat” 
Avsnittet bedöms sammantaget mycket generellt för de olika sektorsstrategierna och skulle i 
de flesta fall stämma för vilket annat län i Sverige som helst. I det första avsnittet ställer vi oss 
tveksam till påståendet ”Norrbotten är idag väl förberett för elbilar eftersom användningen av
motor- och kupévärmaruttag är vanlig”. Är inte själva uttaget en mycket liten detalj i frågan 
om ladd-infrastruktur, det handlar väl snarare om kraftförsörjning i form av dimensionerande 
markförlagda elkablar, elskåp, säkringsnivåer och effektuttag? 

Det andra avsnittet om produktionsförutsättningar ger dock en god bild om vilka 
förutsättningar länet har att bidra med i avseende stål- och skogsbranschen. I avsnittet om 
flexibelt och robust energisystem saknas dock resonemang om storskalig vindkraft helt och 
hållet. Norrbotten är en viktig del av uppfyllandet inom det nationella målet om 
vindkraftsutbyggnad och kommer vid färdigställande av Markbygden bidra avsevärt till 
målsättningen, dvs ca 10-12 TWh1. 

(154 av 259)
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Yttrande 
2019-04-02 
Dnr 19KS115 

I underlaget saknas det även ett resonemang kring storskalig solenergi. Det är ett område med 
stor potential även för Norrbotten, där bl a Sveriges effektivaste anläggning förekommer i

länet. Även forskning och innovationer pågår i länet. 

De här aspekterna behöver lyftas fram och få en större del i strategin och i prioriteringarna. 
Det särskilt om SSAB ska öka sin elanvändning väsentligt pga ny teknik (hybrit) och 
laddinfrastruktur ska byggas ut i större omfattning samt nyttjande av elfordon så som 
arbetsmaskiner, transportfordon och personbilar. Kopplat till det området bör även ett 

resonemang föras kring lokalisering av elintensiva företag och energilagring ske. I Norrbotten 
finns det och kommer att finnas ytterligare produktion av förnybar el, vilket skulle kunna 
bidra till en högre energieffektivitet nationellt/globalt om elintensiva företag väljer att lägga 
sina anläggningar i anslutning till den produktionen. 

Kapitel ”Analys och slutsatser” 
Här är avsnittsindelningen som ovan nämnts otydlig. Förslagsvis indelas kapitlet direkt i 

sektorsstrategiernas rubriker innehållande ett sammanfattande resonemang och med 
tillhörande prioriteringar. 

Information om olika system för resursanvändning kan vara av intresse att läsa ur ett 
kunskapshöjande syfte, men ser att den här typen av information passar bättre i en bilaga och 
inte under analys/slutsatser. 

Förhållningssättet ”i första hand prioritera insatser som minskar energianvändningen osv…” 
är bra och skulle med fördel kunna illustreras med en bild och vara en del av det kärnbudskap 
som strategin förmedlar tillsammans med förnybar el- och drivmedelsproduktion. 

Det är positivt att man i prioriteringarna lyfter fram utbyggnad av en länstäckande 
infrastruktur och tillvaratagande av förnybara bränslen /fossilfria drivmedel. 
Förnybara bränslen och fossilfria drivmedel, här bör det förtydligas i strategin vad som avses. 
Omfattar det t ex vätgas och biogas som drivmedel? Något resonemang om det saknas i 
underlaget och bör kompletteras med. 

I strategin anges det att en av de största energieffektiviseringarna som kan genomföras i länet 
är bl a att renovera och upprusta befintligt bostadsbestånd. Dock saknas det som en av 
prioriteringar för resurseffektiv bebyggelse. 

Övriga synpunkter 
Strategin innehåller många olika begrepp, och utan att beskriva deras respektive betydelse. T 
ex strategiska inriktningar, prioriteringar, fokus- och insatsområden, sektorsstrategier… Det 
bidrar till förvirring och andelen begrepp kan med fördel minskas eller så skulle en ordlista 
kunna underlätta för läsaren. 

Summering 

(155 av 259)

1 10 TWh är tillräckligt för att ge ström åt 400 000 hushåll för ett helt år, t ex nästan alla hushåll i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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Yttrande 
2019-04-02 
Dnr 19KS115 

I strategin har det angetts att syftet är dels att lyfta fram Norrbottens förutsättningar till att 

bidra till omställningen av energisystemet och dels utgöra en plattform för samarbete i länet. 
Syftet har en bra omfattning och väl formulerad, men bedömer att strategin saknar svaret på 

hur det ska gå till. Det behöver uttryckas tydligare. Hur gör Norrbotten bäst tillsammans? 

Piteå kommun 

Helena Stenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

(156 av 259)
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KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNSTYRELSEN

 - varav Kost och servicenämnd

 - varav Överförmyndarnämnd 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Förvaltningsledning 

Avd för Styrning och Ledning 

Kommunikationsavdelningen 

Näringslivsavdelningen

 - varav Tillväxtpolitiska reserven 

Personalavdelningen 

IT-avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

KS-GEMENSAM 

Budget 2019 

12 292 

2 851 

4 010 

16 034 

31 599 

7 260 

45 802 

22 548 

21 292 

28 988 

23 085 

39 176 

22 183 

247 711 

Budget 2018 Ufall 2018 

5 782 4 860

360 0

0 0 

12 658 18 697 

30 282 29 930 

7 372 8 323 

42 811 42 994

24 676 25 790 

29 053 25 450 

22 341 21 354 

38 610 38 110 

10 300 0,0 

223 885 215 508 
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