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§44
Information om KPA-pensionsavtal

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Mandelin informerar om KPA-pensionsavtal.
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§45
Information om Dataskyddsförordningen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Projektledare Ola Lidström informerar om det pågående arbetet i kommunen i och med den 
nya lagstiftningen.
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§ 46
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB)
Diarienr 18KS153

Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag.
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte 2018-02-23:

 Besök av lekmannarevision
 Bokslut och årsredovisning för koncern och moderbolag
 Utdelning till Piteå kommun
 Bolagsstyrningsrapporter
 Uppföljning av plan för internkontroll 2017 och ny plan för 2018
 Finansriktlinjer
 Förslag till bolagspolicy
 Alkoholpotten
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§ 47
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2017 enligt 6 kap 1 
a § kommunallagen
Diarienr 18KS124

Beslut
Kommunstyrelsen finner att verksamheten inom Piteå Kommunföretag AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB Furunäsets Fastigheter, Hedfastigheter i Piteå AB, Nevatko AB, 
AB PiteEnergi, PiteEnergi Handel AB, NBA Energi- och Miljöutveckling AB, Norrgasol AB, 
AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Piteå Renhållning och Vatten samt Piteå Science Park AB, under 
2017 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap 1 Kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 10 kap 2 – 4 §§ Kommunallagen, pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn i varje bolag har särskilt granskat 
bolagets verksamhet utifrån de begränsningar som de kommunala befogenheterna anger. 
Utöver detta har varje bolags styrelse avlämnat en bolagsstyrningsrapport för det gångna året. 
I denna intygas att respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med den kommunala 
kompetensen. Utifrån det inhämtade underlaget kan konstaterats att det saknas anledning för 
kommunstyrelsen att bedöma att bolagens verksamhet har överskridit de kommunala 
befogenheterna, varför det inte heller finns behov att föreslå kommunfullmäktige vidta 
åtgärder.

Beslutsunderlag
 Bolagsstyrningsrapporter 2017 - samtliga bolag exkl Pikab
 7a - Bolagsstyrningsrapport 2017 - Piteå Kommunföretag AB
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§ 48
Äskande av medel ur den centrala potten för investeringar för 
upprustning av huvudbyggnad på Piteå Rönnskärs fyr- och lotsplats
Diarienr 17KS794

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 250 000 kr ur den centrala potten för investeringar för upprustning 
av huvudbyggnad på Rönnskärs fyr- och lotsplats.

Ärendebeskrivning
2014-09-29 § 178 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 250 000 kr för upprustning av Pite 
Rönnskärs fyr- och lotsplats huvudbyggnad. Fastigheten med byggnad ägs av Piteå kommun 
½ ägare och Skellefteå kommun ½ ägare.
_____
 
2018-01-22, § 10 beslutade Kommunstyrelsen återremittera ärendet för utredning av vem som 
utfört arbetet med upprustningen av huvudbyggnaden enligt uppdraget.
_____
 
Skellefteå kommun har inkommit med begäran om utbetalning av 250 000 kr som var avsatta 
för upprustning av huvudbyggnaden. Renoveringen har utförts av arrendatorn som fått 
uppdraget efter förfrågan till flera intressenter.
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§ 49
Medborgarundersökning 2017
Diarienr 17KS585

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda 
bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning 
består av tre delar:

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti och den 27 
oktober 2017 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för 2017 i 
Piteå var 39 procent, vilket är lägre än 2015 då svarsfrekvensen låg på 46 procent. Den 
sammanlagda svarsfrekvensen för de 131 kommuner som genomförde undersökningen 
uppgår till 40 procent.

Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt 
högre betyg för två av tre index. Skillnaden jämfört med andra kommuner är lika stor både för 
kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 67 
och kommunens verksamhet (medborgarindex) där Piteås resultat är 62.

När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. 
Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas 
som ett medelresultat som enligt målbedömningen hamnar på gränsvärdet för rött ljus.

Förändringen för Piteå mellan åren 2015 – 2017 för de tre index som undersökning 
presenterar är inte statistiskt säkerställda.

Sammantaget visar resultatet att piteborna är ”nöjdare” för region- och nöjdmedborgarindex 
än genomsnittet av samtliga deltagande kommuner. Skillnaden för nöjdinflytandeindex är inte 
statistiskt säkerställd men Piteå redovisar ett lägre index än samtliga deltagande kommuner.  

Utvecklingsområden

Bostäder
Miljöarbete
Idrotts- och Motionsanläggningar
Äldreomsorg
Gator och vägar
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Förtroende
Påverkan

Resultatet vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett 
underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun.

Beslutsunderlag
 Rapport SCB medborgarundersökning
 Rapport SCB 2017
 Redovisning extrafrågor
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§ 50
Fokusdialoger 2018
Diarienr 18KS33

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fokusdialoger ska genomföras kring näringslivsutveckling och 
MR-kommun under 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att dialogen om näringslivsutveckling genomförs i samverkan med 
Näringslivsenheten och dialogen om MR-kommun genomförs i samverkan med processledare 
för MR-kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om områden för medborgardialog (fokusdialoger).
Beslut om dialoger tas utifrån aktuella resultat och utvecklingsområden.

2017 års fokusdialog har varit de fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra.
2016 års fokusdialog var Framtidens stöd och omsorg och Kvinnors hälsa.

Svenskt Näringslivs ranking har placerat Piteå på plats 226 av 290. Utifrån dessa resultat 
föreslås Näringslivsutveckling bli en av 2018 års fokusdialoger.

Kommunstyrelsen har beslutat att aktivt arbeta för att Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun 
från 2020-06-30. Under 2018 föreslås därför att en medborgardialog ska genomföras om 
mänskliga rättigheter.

I fokusdialogerna ska bland annat de återkommande metoderna Unga och student tycker, 
Unga granskar och PiteåPanelen nyttjas.

Planering och genomförande av dialogerna ska ske i samverkan med Näringslivsenheten och 
processledare för MR-kommun.

Yrkanden
Håkan Johansson (M): att kommunstyrelsen beslutar att fokusdialoger ska genomföras kring 
näringslivsutveckling.

Helena Stenberg (S) och Elisabeth Vidman (S): Bifall kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordförande Helena Stenberg (S) ställer proposition på de två förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
förslag.
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§ 51
Samverkan med civilsamhället
Diarienr 18KS35

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten, samt noterar att uppdrag lämnas i Riktlinjer för 
verksamhetsplanering 2019-2021.

Ärendebeskrivning
I Riktlinjer inför budget 2017 fick Kommunchefen i uppdrag att ansvara för samordning av 
konsekvenser utifrån beslutade prioriteringar. Arbetet innebär bland annat ansvar för att nå 
ökad integration i samverkan med civilsamhället, utveckla dialog och delaktighet för tillit och 
tilltro till lokalsamhället.

I arbetet med att stärka samverkan med civilsamhället har kommunchefen gett Strategiska 
enheten i uppdrag att under 2016 öka sin kunskap inom området genom deltagande i 
konferenser och omvärldsbevakning.

SKL har skickat en inbjudan till 2017 års utvecklingsnätverk, Utveckla IOP m fl. 
samverkansmodeller med civilsamhället. Nätverket syftar till att vara ett stöd i arbetet med att 
utveckla samverkan med civilsamhället kring en lokal samhällsutmaning.

Under 2017 har Piteå kommun deltagit i ovan nämnda utvecklingsnätverk. Deltagare i 
nätverket har varit; Rebecka Granström, Inköpsavdelningen, Carina Westbom, 
Socialförvaltningen, Linda Jele, Svenska Kyrkan och Anette Christoffersson, 
Kommunledningsförvaltningen.

Under året har deltagandet i nätverket lett till;
- Ökad kunskap om IOP och andra samverkansformer via deltagande i nätverket
- Spridning av kunskap om IOP och andra samverkansformer till; Kommunala 
Pensionärsrådet, Kommunala Förebyggande rådet, Kommunala Tillgänglighetsrådet, 
Förvaltningschefsgruppen
- Inbjudan har skickats till samtliga förvaltningschefer med erbjudande om information till 
ledningsgrupperna. Inga önskemål om information har mottagits.
- En workshop med PiteåPanelen har genomförts
- En workshop med inbjudna representanter från de kommunala råden samt föreningslivet har 
genomförts med hjälp av Anna-Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting

Beslutsunderlag
 PM Samverkan med civilsamhället.dotx
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§ 52
Ungas delaktighet
Diarienr 18KS34

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de nuvarande metoderna Personligt, Unga tycker, Student 
tycker, Unga granskar och Unga frågar även fortsättningsvis ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Piteå har en väl fungerande struktur och tydliga mål för dialogen med unga. Det finns både 
system för uppföljning av delaktighet och uppföljning av andra viktiga frågor såsom ungas 
hälsa och mående.

Metoderna som används kan placeras in på samtliga trappsteg i dialogtrappan och omfattar 
således information, konsultation såväl som delaktighet och medbestämmande. Huvuddelen 
av de metoder som används finns i de två första trappstegen. Liksom de metoder som används 
för medborgardialog med fokus på vuxnas deltagande kräver dialog med unga ett omfattande 
arbete för att dialogerna ska kunna genomföras med en bred representation. Det arbetet kan 
utvecklas. Det är också tydligt att för att öka deltagandet krävs mer insatser när det gäller 
”event” av olika slag, huvuddelen av svaren i undersökningarna Unga tycker och Student 
tycker ges vid de olika eventen som anordnas. Det är viktigt att nyttja de mötesplatser som 
finns för unga.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är återkopplingen till de som deltagit vid dialogerna. I 
nuläget återkopplas dialogerna via pitea.se, medborgarplatsen samt när det gäller Personligt 
via skolans personal. Den återkopplingen bör kompletteras, ett exempel kan vara affischer på 
skolor och andra mötesplatser, epost, sms eller liknande.

Undersökningen Personligt bedöms vara viktig för uppföljning och utveckling både ungas 
hälsa och deras möjligheter till påverkan. Trots att utbildningsförvaltningen beslutat att inte 
medverka med en enkäthandledare vid undersökningen så föreslås att Personligt även 
fortsättningsvis ska genomföras årligen. En viss risk för såväl försämrad svarsfrekvens som 
försämrad svarskvalitet finns när undersökningen genomförs utan enkäthandledare. Det finns 
också en risk att resultatet endast kan presenteras på övergripande nivå.

Beslutsunderlag
 PM Ungas delaktighet
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§ 53
Rapport PiteåPanelen
Diarienr 17KS584

Beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten och vidarebefordrar den till ansvariga för projektet 
"Idésluss" för beaktande.

Ärendebeskrivning
Under 2017 har workshop genomförts med Piteåpanelen inom området innovation och 
verksamhetsutveckling enligt beslut från kommunstyrelsen 2017-04-03 § 112.
 
Målet med processkartläggningen av innovationsarbete är att samla underlag till att bygga en 
ny, strukturerad förvaltningsövergripande innovationsprocess samt skapa kravställning till 
framtida upphandling av digital plattform för idégenerering. Som ett komplement till 
processkartläggning av arbetsgruppers innovationsarbete finns ett behov av att få 
medborgares upplevelser och synpunkter i frågan.
 
Piteåpanelen har under våren 2017 inbjudits till en workshop om hur man som medborgare 
vill vara delaktig i Piteå Kommuns utvecklingsarbete. Några viktiga temaområden i 
dialogen är bl.a. upplevt användarfokus i utformning av service och tjänster, befintliga 
möjligheter att påverka med utvecklingsidéer samt önskat framtida läge.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V): bifall till kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag med tillägget; "och vidarebefordrar den till ansvariga för 
projektet "Idésluss" för beaktande."
 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (NS) och Majvor Sjölund (C): att kommunstyrelsen 
noterar rapporten utan åtgärd.
 
Propositionsordning
Ordförande Helena Stenberg (S) ställer proposition på de två förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Rapport PitePanelen innovation
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§ 54
Stöd Landsbygdsbutiker 2017
Diarienr 17KS686

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar stöd till landsbygdsbutiker med 190 tkr till Långträsk Livs AB, 80 
tkr till Forsens Livs i Sikfors och 80 tkr till Olofsson Livs AB.
 
Reservationer
Åke Forsberg (L) reserverar sig mot beslutet att inte bidra med några pengar till butiken i 
Hortlax

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har avsatt medel till butiker i landsbygd, i syfte att upprätthålla servicenivån på 
landsbygden. Grunden är att butiker med synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom 
respektive kundomland ska prioriteras. Villkor för stöd är att butiken normalt ska ligga minst 
10 km från närmaste butik, där undantag får göras med särskild hänsyn till stödets betydelse 
för bygdens fortlevnad. Stödet ska även kopplas till åtgärder som bedöms bidra till en 
förbättrad ekonomisk situation för butiken.

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av fördelning av bidrag till 
prioriterade butiker, ex. ekonomisk förmåga, styrning, ägarförhållanden etc. Vid bedömning 
har hänsyn tagits till butikens ekonomiska situation och att stödet bedöms bidra till att 
upprätthålla en tillfredsställande varuförsörjning till konsumenterna.

Kommunen har kontaktat berörda butiker för sammanställning av behov och planerade 
insatser. Utifrån gällande villkor och nuvarande förutsättningar har tre butiker prioriterats för 
stöd 2017:
- Långträsk Livs AB
- Forsens Livs i Sikfors
- Olofssons Livs i Lillpite AB

Motivering
Långträsk Livs AB, har en svår situation i och med den demografiska utvecklingen inom 
kundomlandet. Styrelsen gör en stor ideell insats för att hålla butiken levande. Styrelsen 
känner väl till sina svårigheter och möjligheter och försöker justera driften av butiken efter 
rådande omständigheter. Märkbara förändringar för butiken är den minskade hemsändningen 
till Gråträsk samt en åldrande befolkning. Butiken har ett tydligt behov av kommunens stöd 
för fortsatt drift och en synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom sitt kundomland.

Butiken planerar bland annat åtgärder av golvet som är nött. Långträsk är den butik där en 
eventuell nedläggning får störst konsekvenser för varuförsörjningen inom kundomlandet, då 
även möjlighet att köpa drivmedel skulle kunna försvinna. Butiken föreslås ett bidrag om 150 
tkr.
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Forsens Livs i Sikfors, drivs av Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, samma bolag som 
driver skolan. Fastighetsbolaget driver butiken som en bifirma vilket tydliggör kostnader och 
intäkter med separat budget och resultatkrav skilt från övriga verksamheter. Ägarna arbetar 
kontinuerligt med åtgärder för att lyfta butiken. Butiken föreslås ett bidrag om 50 tkr för 
kommande investeringar.

Olofssons Livs i Lillpite AB, butiken med tillhörande drivmedelsanläggning ligger i Lillpite 
och kundunderlaget består mestadels av byar inåt landet, exempelvis Yttersta och Åträsk. 
Området kring Lillpite är ett av Piteås största jordbruksområden med ett antal framgångsrika 
jordbruk.

Området är också företagstätt (bara i Lillpite finns 70 registrerade företag) med ett stort antal 
småföretag och enskilda firmor. Det är av stor vikt för boende och företag på landsbygden att 
ha en nära tillgång till butik och drivmedel. Butiken föreslås ett bidrag om 50 tkr för 
kommande investeringar.

Under åren 2016-2018 finns ytterligare 100 tkr från kommunen att söka. 
Landsbygdsutvecklaren har kontaktat landsbygdsbutikerna för att de själva ska motivera 
varför de ska få ett extra stöd.

Långträsk skulle behöva synas bättre från väg 373 och har varit i kontakt med Trafikverket 
för att sätta upp en skylt om Lanthandel. Även skyltning på fastigheten för att visa att det är 
en butik och inte bara en bensinmack. Ytterligare stöd med 40 tkr föreslås.

Sikfors har planerat att bygga om vid panten. De vill även utveckla bake off-sidan med en 
bättre ugn och en matberedare till deras egengjorda sallader. Ytterligare stöd med 30 tkr 
föreslås.

Lillpite behöver den närmaste tiden investera i ny inredning i affären samt utföra en del 
underhåll utomhus. Ytterligare bidrag med 30 tkr föreslås.

Beslutsunderlag
 Ansökningar 2017
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§ 55
Skidorienterings-VM 2019
Diarienr 18KS102

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 300 tkr för genomförande av arrangemanget Skidorienterings-VM 
vårvintern 2019.

Medlen anvisas från Tillväxtpolitiska reserven varav 150 tkr till 
Kommunledningsförvaltningen och 150 tkr till Kultur, Park och Fritid.

Ärendebeskrivning
Riksidrottsförbundet har bjudit in alla Sveriges kommuner att ansöka om värdskap för SM. 
Svenska orienteringsförbundet har ansökt hos Internationella orienteringsförbundet om att få 
möjlighet att arrangera VM/Junior VM/Ungdoms EM/Veteran VM i skidorientering säsongen 
2018/2019, vilket har beviljats. Norrbottens orienteringsförbund står som värd för 
arrangemanget och har i sin tur bildat ett konsortium med ett antal orienteringsklubbar och 
föreningar från Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn.

Det finns idag en avsiktsförklaring som har undertecknats mellan Piteå kommun och 
arrangören som reglerar parternas åtaganden. Skidorienteringstävlingarna arrangeras i Piteå 
med Lindbäcksstadion som huvudarena mellan 18-25 mars 2019. Arrangören har rätt att fritt 
nyttja Lindbäcksstadions skidarena förutom utrustning som ägs av Piteå skidallians.

Kultur, Park och Fritid ansvarar för information och samordning på anläggningen gentemot 
berörda parter (arrangör, allmänhet, arrendator, Piteå skidallians m.fl.). Förslaget är att Piteå 
kommun avsätter 150 tkr till kostnader knutna till anläggningen i enlighet med 
avsiktsförklaringen.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för information och marknadsföring gentemot 
besökare och media (arrangören ansvarar för marknadsföring och information gentemot 
deltagare). Förslaget är att Piteå kommun avsätter 150 tkr till marknadsföring i enlighet med 
avsiktsförklaringen.

Genomförandet av ett internationellt arrangemang ligger linje med det arbeta som kommunen 
i övrigt strävar mot som arrangörsstad.

Beslutsunderlag
 Avsiktsförklaring skidorienterings VM 2019
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§ 56
Ansökan om värdskap för MR-dagarna 2021
Diarienr 18KS101

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att ansöka om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-
dagarna) 2021

Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig medfinansiering uppnås.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04, § 204, att Piteå kommun aktivt ska arbeta för att 
Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun från 2020-06-30. Inom den femåriga planen för 
genomförandet av MR-kommun finns ansökan till att genomföra MR-dagarna 2021 som en 
aktivitet. Då Piteå firar 400 år 2021 ska MR-kommun vara en del i det konceptet. Mänskliga 
rättigheter ska på olika sätt vävas in i redan befintliga event och arrangemang.

MR-dagarna är sedan år 2000 Nordens och Europas främsta arena för kompetensutveckling, 
debatt, inspiration och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Arrangemanget pågår i tre 
dagar under november och samlar årligen 2000 - 4000 besökare och 70 utställare. Ett 
önskemål från arrangörerna är att konferensen arrangeras runt om i Sverige. Värdar för år 
2018-2020 är Stockholm, Linköping och Uppsala.

Riktmärke för den lokala finansieringen är kostnad på mellan en och två miljoner. En 
förutsättning för att arrangera är lokal och regional samverkan och att tillräckliga 
projektmedel beviljas.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) och Håkan Johansson (M): Avslag på 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Brith Fäldt (V), Jonas Vikström (S) och Elisabeth Vidman (S): Bifall till kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition på de två förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
förslag.
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Beslutsunderlag
 Kriterier värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna
 Ansökan MR dagarna 2021
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§ 57
Revidering av delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen
Diarienr 16KS481

Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen upphäver beslut 2015-09-14, § 219 gällande undertecknande av handlingar 
för kommunstyrelsens räkning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog nuvarande delegationsbestämmelser 2015-01-13, § 7. Utöver dessa 
delegationsbestämmelser har kommunstyrelsen 2015-09-15, § 219 beslutat om undertecknade 
av handlingar för kommunstyrelsens räkning.

Genom ny kommunallag, förändringar i organisationen i förvaltningar under 
kommunstyrelsen, förtydliganden i delegation samt nya delegationer har de nuvarande 
delegationsbestämmelserna omarbetats. I förslaget till delegationsbestämmelser har 
kommunstyrelsens beslut 2015-09-14, § 219 avseende undertecknade av handlingar för 
kommunstyrelsens räkning inarbetats.

Delegationsbestämmelserna är ändrade i sin struktur och nya ärendegrupper har tillkommit 
för att förbättra överskådligheten.

Den inledande texten till delegationsbestämmelsen är ändrad med rätt lagtexthänvisningar till 
nya kommunallagens lydelse samt med förtydliganden avseende vad delegation innebär.

I skrivelsen är ändring och tillägg angivet i nedanstående. Borttagna delegationspunkter är 
inte angivna.

Ärendegrupp 1: Allmänna ärenden. Ny ärendegrupp
Nya delegationer: A teckna kommunens firma, D behörighet att ta emot rekommenderade 
brev, E behörighet att skriva på delgivning, L undertecknade av personuppgiftsbiträdesavtal, 
M Öppna social media konto. N rätt att vid förfall av angiven tjänstemannadelegat utöva den 
delegerade beslutanderätten själv.

Ändring av delegater: C utse ombud att föra kommunens talan i domstol. F yttrande angående 
hemvärnsmän. H yttrande i mantalsskrivningsärenden. J omprövning av överklagat beslut. K 
vem som är behörig att besluta avvisa för sent inkommen överklagan,

Ärendegrupp 2: Handlingar- utelämnade avslagsbeslut. Ny ärendegrupp
Ändring av delegater.

Ärendegrupp 3: Sponsring enligt riktlinjer för Piteå kommun.
Ändring av delegat, C.
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Ändring av delegat, D – undertecknade av sponsringsavtal, ingår i kommunstyrelsens beslut 
2015-09-15, § 219.
Ärendegrupp 4: Externt finansierade projekt. Ny ärendegrupp.
Ändring av delegater. Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219 handlingar 
angående EU-projekt.

Ärendegrupp 5: Markanvisningsavtal – ej detaljplanelagt område.
För att överensstämma med markanvisningsriktlinjerna beslutade av kommunfullmäktige och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras ärendegruppen från optionsrätt till etablering 
på kommunens mark.

Ärendegrupp 6: Köpehandlingar fastigheter.
Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219.

Ärendegrupp 7: Inköp ny namngivning, tidigare upphandling.
Ändring beloppsnivåer A, D
Ändring beloppsnivåer B ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15. § 219.
Tillägg delegater. B, C ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15. § 219.
Tillägg och ändring delegater D-G.
Språklig ändring G.

Ärendegrupp 8: Indrivningar och avskrivningar av fordringar. Ny rubrik
Tillägg och förtydligande av delegat A.
Tillägg delegat beroende på beloppsnivåer och förtydligande av delegationen språkligt B.

Ärendegrupp 9: Optionsrätt.
Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219.

Ärendegrupp 10: Deklaration för mervärdesskatt.
Delegat tillägg ekonomer vid ekonomiavdelningen.
Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219.

Ärendegrupp: 11 Borgensförbindelse – bostadsförsörjning.
Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219.

Ärendegrupp 12: Bank.
Delegater förändrat från person till roll.
Ingår i kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219.

Ärendegrupp 13: Upptagande av lån inom den beloppsgränsen.
Ändring av delegat C.
Skuldebrev för långfristiga lån enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-15, § 219 upphör då 
det ingår i A.

Ärendegrupp 14: Omfördelning från driftsanslag till investeringsanslag.
Ändring av delegat A, B
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Ärendegrupp 15: Kapitalförvaltning. Ny ärendegrupp.
Nya delegater.
Ärendegrupp 16: Personalfunktion
Nya delegater B.
Förtydligande C.
Ändring av delegater E, F
Språklig ändring G.

Ärendegrupp 17: Anställningsbeslut
Nytt A.
Språklig ändring D

Ärendegrupp 18: Lönebeslut vid nyanställning.
Tillägg arbetsform A, B.
Språklig ändring D
Ändring av tjänstetitel E

Ärendegrupp 19: Uppsägning, avsked, disciplinära åtgärder samt avstängning.

Ärendegrupp 20: Prövning av bisyssla.

Ärendegrupp 21: Beslut om särskild avtalspension samt om åtgärder om att kvarstå i tjänst 
efter uppnådd pensionsålder.

Ärendegrupp 22: Beslut om ledighet med eller utan lön

Ärendegrupp 23: Beslut om ledighet för fackligt uppdrag.
Språklig ändring delegat.

Ärendegrupp 24: Omplacering i samband med rehabilitering
Ny ärendegrupp och ny delegat.

Ärendegrupp 25: Säkerhetsskyddsarbetet och säkerhetsarbetet

Beslutsunderlag
 Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen
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§ 58
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017
Diarienr 18KS37

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledningsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll. För att säkerställa och tydliggöra 
att arbetet med intern styrning och kontroll sker inom respektive nämnd och bolagsstyrelse 
har en policy för intern styrning och kontroll utarbetats.

I policyn anges att ”med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att 
nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Rapportering sker enligt fastställd tidsplan i månads- och delårsrapporter samt 
årsredovisning."

Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:

- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

Ovan nämnda plan ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. 
Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid bedömning ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas.

För kommunstyrelsens ansvarsområde har en utvärdering skett utifrån 16kS766, 
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2017. Sammantaget bedöms den interna kontrollen anses 
vara tillräcklig.

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan KLF till KS 2017
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§ 59
Kommunstyrelsens internbudget och verksamhetsplan 2018
Diarienr 17KS811

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 avseende kommunstyrelsen med 
förvaltningarna Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten enligt bilagor.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2018 har upprättats. 
Förslaget omfattar förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten.

Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål 
samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun.

Beslutsunderlag
 KS Internbudget 2018
 KS Rtj Internbudget 2018
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§ 60
Årsredovisning 2017 för PiteEnergi Handel AB
Diarienr 17KS803

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 
2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 PiteEnergi Handel AB
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§ 61
Årsredovisning 2017 för Norrgasol AB
Diarienr 17KS804

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Norrgasol AB

(27 av 943)



Sammanträdesprotokoll 28 (54)

Sammanträdesdatum
2018-03-05

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 62
Årsredovisning 2017 för NBA Energi- och Miljöutveckling AB
Diarienr 17KS805

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för NBA Energi- och Miljöutveckling AB, 
räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för NBA Energi- och Miljöutveckling AB, räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 NBA Energi & Miljöutveckling AB
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§ 63
Årsredovisning 2017 för AB Furunäsets Fastigheter
Diarienr 17KS806

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 
2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 AB Furunäsets Fastigheter
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§ 64
Årsredovisning 2017 för Hedfastigheter i Piteå AB
Diarienr 17KS807

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Hedfastigheter i Piteå AB, räkenskapsåret 
2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Hedfastigheter i Piteå AB, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Hedfastigheter i Piteå AB
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§ 65
Årsredovisning 2017 för Nevatko AB
Diarienr 17KS808

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Nevatko AB, räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nevatko AB, räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Nevatko AB
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§ 66
Årsredovisning 2017 för Norrfab i Piteå AB
Diarienr 17KS809

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Norrfab i Piteå AB
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§ 67
Val avsägelser och fyllnadsval 2018
Diarienr 18KS18

Beslut
Kommunstyrelsen utser Karl-Erik Jonsson (M) till ersättare i kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott för återstoden av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-02-19, § 21 godkänt Lage Hortlunds avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. Därmed avslutades även hans uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott och ett fyllnadsval behöver genomföras.

Yrkanden
Håkan Johansson (M) nominerar Karl-Erik Jonsson (M) som ersättare i kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott.
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Avsägelse ledamot kommunstyrelsen (M)
 §21 Val avsägelser och fyllnadsval 2018
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§ 68
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna.

Delegationsbeslut
 Granngården - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-02-05 - BESLUT  (dnr  18KS56-2)

 Fullmakt Naturvårdsverket  (dnr  18KS118-1)

 Delegationsbeslut Låneavtal mellan AB Pitebo och Kommuninvest i Sverige AB  (dnr  18KS121-1)

 Direktupphandling Anbud Klädbidrag Stöd och Omsorg 2018  (dnr  18KS122-1)

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats. Kyrkmarknad i Öjebyn 
20170628-20170701. Piteå Dansar & Ler AB  (dnr  18KS120-3)

 Fullmakt att företräda Piteå kommun i frågor inom följande områden; Plan, Bygg, Mark, Natur och 
Infrastrukturfrågor  (dnr  18KS118-2)

 Nodo (Storgatan) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-02-21 - BESLUT  (dnr  18KS106-2)

 18KS107 Nodo - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-02-21 - BESLUT  (dnr  18KS107-2)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Plankan restaurang Haraholmen, Piteå. 2 
KöK AB  (dnr  18KS127-4)

 Tillstånd NCC Industry AB - BESLUT  (dnr  17KS713-4)

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Dans i lokalen Hemlunda, Nolia City 
konferens under perioden 20180101 - 20181231. Piteå Folkets Husförening  (dnr  17KS727-2)

 17KS293-2 Podcomp AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2017-11-30 - BESLUT  (dnr  17KS293-4)

 Tillstånd MW Konfektyr  (dnr  17KS744-2)

 Beslut om hantering av explosiva varor samt godkännande av föreståndare  (dnr  17KS745-2)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Julmarknad under skyltsöndagen 2017-12-03. 
Destination Piteå Ek förening  (dnr  17KS729-3)

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för konsert-musikevenemang. Great Gig, Norrmalmia sporthall 
under perioden 20171124-20171126. Great Gig i Piteå Ek.för.  (dnr  17KS730-4)

 Sakkunnigutlåtande Rosfors behandlingshem  (dnr  17KS762-2)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Nodo Art Café, Piteå. Nodo Café och 
Bistro AB  (dnr  17KS760-4)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning.  Danstillställning under perioden 20180130-20190130 
på Piteå Stadshotell. Piteå Stadshotell AB  (dnr  18KS38-2)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Dans på Pite Havsbad under perioden 20171107-
20181107. Pite Havsbad AB  (dnr  17KS732-5)

 Tillstånd OKQ8 Oktanvägen  (dnr  17KS781-2)

 Medfinansieringsintyg Gender Smart Arena  (dnr  18KS112-2)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Borggårdens matsalar, Piteå. 2 KöK AB  
(dnr  18KS133-4)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. MDs Restaurang, Jävre. MDs Jävrebyn 
AB  (dnr  18KS128-4)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Kiosken Pizza i Piteå AB vid Pensionatet, 
Piteå.  (dnr  18KS87-4)
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§ 69
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen noterar nedanstående delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Protokoll med bilagor från Svenska kommun Försäkrings ABs styrelsemöte 2017-12-28  (dnr  18KS16-1)

 Svaromål Blåsmark Vindkraft AB ./. Länsstyrelsen i Norrbottens län och Piteå kommun Mål nr M 9183-17  
(dnr  16KS788-27)

 Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal 
och regional nivå 2018-2020  (dnr  18KS76-2)

 Kommunrevisionens protokoll 2018-01-29  (dnr  18KS6-1)

 Kultur- och fritidsnämnden Avveckling av Arbetarspelens teaterfond, Arbetarspelens litteraturfond och 
Lundströms fond § 2, 2018-01-18  (dnr  18KS78-1)

 Anvisning för tillämpningen av Policy för styrande dokument  (dnr  17KS492-3)

 Svar på remiss - Handlingsprogram Arvidsjaurs kommun 2018  (dnr  18KS61-4)

 Årlig uppföljning av LEH för Piteå kommun, 2018  (dnr  18KS82-1)

 Tjänsteskrivelse för Årlig uppföljning av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2018.  (dnr  18KS82-2)

 § 188 Socialnämnden 2017-10-25 svar på medborgarförslag angående ledsagarservice  (dnr  17KS409-6)

 Dom i mål nr 2229-17 laglighetsprövning enligt kommunallagen; Kommunalt partistöd  (dnr  18KS140-1)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 17:50 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
 Cirkulär 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018.
 Cirkulär 18:2 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning 

av lägre chefsbefattning
 Cirkulär 18:3 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension
 Cirkulär 18:4 Information om extratjänster
 Cirkulär 18:5 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
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§ 70
Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 samt 
anslagsöverföring till år 2018
Diarienr 18KS21

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisning och koncernredovisning för år 2017 och fastställa det upprättade 
bokslutet.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har 
uppnått målet med God ekonomisk hushållning för år 2017 då bedömningen görs att 
måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god. Kommunens och 
kommunkoncernens ekonomiska resultat är starkt under 2017.

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2017 
avsätta 25 000 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av 
kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 115 300 tkr. Se 
balanskravutredning i ärendebeskrivning.

4. Resultatbudgeten för 2018 förändras avseende finansieringen med totalt +17 326 tkr, 
till följd av minskade premier för avtalspensioner (+20 000 tkr) och minskade 
skatteintäkter/generella statsbidrag (-2 674 tkr).

5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till kommunens 
styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2017 till år 2018 enligt bilaga med 
4 346 tkr på driftbudgeten och med 66 063 tkr på investeringsbudgeten.

6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för anslagsöverföring 
på driftbudgeten anvisa 4 346 tkr och för investeringsbudgeten anvisa 66 063 tkr från 
eget kapital.

7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 15 000 tkr till 
Reservfonden.

8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och 
styrelser att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i 
årsredovisning 2017.9. och koncernredovisning för år 2017 och fastställa det upprättade bokslutet.10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk hushållning för år 2017 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god. Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat är starkt under 2017.11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2017 avsätta 25 000 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 115 300 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning.12. Resultatbudgeten för 2018 förändras avseende finansieringen med totalt +17 326 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+20 000 tkr) och minskade skatteintäkter/generella statsbidrag (-2 674 tkr).13. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2017 till år 2018 enligt bilaga med 4 346 tkr på driftbudgeten och med 65 363 tkr på investeringsbudgeten.14. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för anslagsöverföring på driftbudgeten anvisa 4 346 tkr och för investeringsbudgeten anvisa 65 363 tkr från eget kapital.15. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 15 000 tkr till Reservfonden.16. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2017.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2017
Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 föreligger för behandling. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning samt koncernredovisning.
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Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för helåret 2017 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 48 898 tkr). I resultatet ingår inte 
några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till resultatutjämningsreserven 
är möjlig med maximalt 25 000 tkr. Ny total avsättning i RuR motsvarar 4,89 % av skatter 
och generella statsbidrag. Maxbeloppet för avsättning i RuR har under året höjts till 8 %.
 
Anslagsöverföring till år 2018
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2017 till år 2018. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 4 346 
tkr och på investeringsbudgeten med 65 363 tkr för pågående projekt.
 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
februari 2018. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2018. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2018 avseende 
avtalsförsäkringar.
 
Den s k Reservfonden finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar. Fonden har inte 
utökats genom tillskjutna medel på många år och när så är möjligt utifrån bland annat 
likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2017 har pensionsskulden i 
balansräkningen ökat med ca 14 mkr och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2018 
tillskjuta 15 mkr till fonden. Det föreslagna beloppet bedöms ge en bra balans mellan 
likviditets- och kapitalförvaltning av kommunens medel.
 
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att till anslagsöverföring för investeringsbudgeten anvisa ytterligare 700 tkr för 
installation av verksamhetsanpassat brandskydd till Korallens korttids- och fritidshem, totalt 
66 063 tkr från eget kapital.
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2017
 Bilaga Personalbokslut 2017
 Anslagsöverföring 2018 resultatbudget, drift, investering
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§ 71
Riktlinjer för verksamhetsplanering 2019-2021 samt för 
budgetarbetet 2019
Diarienr 18KS22

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för verksamhetsplanering 
2019-2021 samt för budgetarbetet 2019 – 2021 enligt bilaga.
 
Reservationer
Åke Forslund (L) reserverar sig till förmån för Majvor Sjölunds (C) förslag.

Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD) och 
Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Utifrån Årsredovisning 2017, nuläget för budget 2018 samt omvärldsanalys 2019 har förslag 
till riktlinjer utarbetats av strategisk enhet i samarbete med ekonomiavdelningen.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): att på sidan 5-6 under rubriken 2.0 "Dialoger om utmaningar" förtydliga 
att det inte är kommunens åsikter. På sidan 7 byts prioriterat mål "Piteå ska erbjuda attraktiva 
och varierande boendemiljöer" till "Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och 
företagande". Målet "Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer" riktas istället 
till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, fastighets- och servicenämnden, PiteBo, 
Pireva och PiteEnergi. På sidan 12 under rubrik 5.2 "Nämndspecifika uppdrag" lägga till: 
"Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa konsekvenser och ge förslag på 
nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering". 
På sidan 14 ändra rubriken "Kvinnors hälsa" så den lyder "Flickors och kvinnors hälsa" och 
som fjärde stycke lägga till: "I undersökningen Personligt uppger många, framförallt flickor, 
att de haft huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och känt sig nedstämda och deppiga".
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) och Åke Forslund (L): att på sidan 7 behålla "Piteå 
ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer". På sidan 13 under rubriken Piteå MR-
kommun 2020 stryka andra stycket "Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i 
slutet av 2020 ska kunna utnämna sig till MR-kommun. En inkluderande stark social 
sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och 
verka i kommunen. Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som 
kommunen ger piteborna."
 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): att på sidan 7 under rubriken "Målvärde för 
ekonomi" ange att resultatet ska uppgå till 2.0%. På sidan 13 under rubriken Piteå MR-
kommun 2020 stryka andra stycket "Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i 
slutet av 2020 ska kunna utnämna sig till MR-kommun. En inkluderande stark social 
sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och 
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verka i kommunen. Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som 
kommunen ger piteborna."
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer budget 2019 och VEP 2019-2021
 Bilaga 1 - Tidplan för VEP 2019-2021 och Årsbudget 2019
 Bilaga 2 - Styr- och ledningssystem, inklusive mål
 Bilaga 3a - Nyckeltal i riktlinjer, övergripande mål och nämndsmål
 Bilaga 3b - Basnyckeltal
 Bilaga 3c - Agenda 2030 i styr och ledningsystemet
 Bilaga 4-6 Riktlinjer 2019
 Bilaga 7 - Beräkningsgrunder
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§ 72
Investeringsbudget för om- och tillbyggnad Öjebyns produktionskök
Diarienr 18KS126

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar investeringsbudget på 17,5 mkr 
för 2018 avseende om- och tillbyggnad Öjebyns produktionskök.
 
Ej deltagande i beslut
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C) och Helén Lindbäck 
(KD) anmäler att de inte deltar i beslutet.
 
Reservationer
Åke Forslund (L) och Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-09-25 §202, avsiktsförklaringen avseende samverkan 
genom gemensam nämnd för produktion av kylda maträtter till äldreomsorgen i Piteå och 
Luleå kommuner vid Öjebyns produktionskök.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 §4, att:
• fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Luleå kommuner,
• inrätta en gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner från den 
15 mars 2018,
• anta reglemente för gemensam kost- och servicenämnd,
• inrätta en gemensam kostproduktion för kylda maträtter till äldreomsorgen tillsammans med 
Luleå kommun med Piteå kommun som lokaliseringsort,
• ge den gemensamma kost- och servicenämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur 
verksamheten ska arbeta för att främja närodlat och ekologiskt,
• anslå driftsram för Piteå kommuns andel (50 %) av kost- och servicenämnden med 350 tkr 
för åren 2018-2019 och 300 tkr per år från och med 2020.

För att producera kylda maträtter till äldreomsorgen i Piteå och Luleå kommuner krävs om- 
och tillbyggnader vid Öjebyns produktionskök.
 Befintligt rum för returbackar och vagnar byggs om
 Kylrum i anknytning till kök utökas
 Personalutrymmen görs om för personalökningar bl.a. kontor, tillkommande 

omklädningsrum och flytt av tvättstuga till nybyggnad.
 Tillbyggnad innehålls av nytt kylrum för volymökning av utskick, byggnad av lastkaj för 

utskick samt byggnad för returbackar och vagnar.
 Nyinvestering av större balpress för att möta ökningen av returkartonger.
 Medföljande markarbeten i samband med tillbyggnader och utökade lastbilstransporter.
 Ny reservkraft
 Ny packmaskin
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Ingen investeringsbudget beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-19.

I ”Förstudie Piteå kommun” framgår att socialförvaltningen i Luleå kommun har ett behov att 
säkerställa produktion av kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende då rådande 
förhållande kommer att ändras fr.o.m. 2019-02-01. För att produktionsstart ska kunna ske 
2019-02-01 behöver byggnationerna påbörjas senast 2018-04-03. Av produktionstekniska 
skäl kan byggnationerna endast genomföras under perioden april till september 2018. Den 
beräknade investeringsutgiften är 17,5 mkr.

Yrkanden
Johnny Åström (NS) och Åke Forslund (L): avslag på 
kommunledningsförvaltningens förslag.
Helena Stenberg (S), Elisabeth Vidman (S) och Jonas Vikström (S): bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Helena Stenberg (S) ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut, investeringsbudget för om- och tillbyggnad Öjebyns produktionskök
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§ 73
Årsredovisning 2017 för Piteå Kommunföretag AB
Diarienr 17KS795

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Kommunföretag AB räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Piteå Kommunföretag AB
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§ 74
Årsredovisning 2017 för Piteå Hamn AB
Diarienr 17KS796

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Hamn AB räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Hamn AB räkenskapsåret 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Piteå Hamn AB
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§ 75
Årsredovisning 2017 för AB PiteBo
Diarienr 17KS797

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteBo räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteBo, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 AB PiteBo
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§ 76
Årsredovisning 2017 för AB PiteEnergi
Diarienr 17KS798

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 AB PiteEnergi
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§ 77
Årsredovisning 2017 för Piteå Näringsfastigheter AB
Diarienr 17KS799

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Näringsfastigheter AB för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Piteå Näringsfastigheter AB
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§ 78
Årsredovisning 2017 för Piteå Renhållning och Vatten AB
Diarienr 17KS800

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Piteå Renhållning och Vatten AB
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§ 79
Årsredovisning 2017 för Piteå Science Park AB
Diarienr 17KS801

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2017, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 Piteå Science Park AB
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§ 80
Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns 
kommuner
Diarienr 17KS770

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa samverkansavtal mellan Piteå och 
Älvsbyns kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 
för Piteå och Älvsbyns kommuner från den 1 januari 2019 med Piteå kommun som 
värdkommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inrätta en överförmyndarverksamhet 
tillsammans med Älvsbyns kommun med Piteå kommun som lokaliseringsort.

Ärendebeskrivning
Piteå och Älvsbyns kommuner har genomfört en förstudie för att utreda förutsättningar för 
samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd och dess verksamhet.

Syftet med samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd är att långsiktigt kunna 
upprätthålla kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och uppnå kostnadseffektivitet i en 
kunskapsintensiv verksamhet.

Mandatperioden är i fyra år för nämnden, räknat från det år allmänna val i fullmäktige hållits.

Piteå kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden och nämnden 
ingår i Piteå kommuns organisation. Piteå kommun är arbetsgivare för all personal vid 
verksamheten. För medarbetare inom nämndens verksamhetsansvar är kommunstyrelsen 
anställningsmyndighet och ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.

Nämnden är en egen myndighet som övriga kommunala nämnder. Nämnden är 
personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
nämndens verksamhet.

Nämnden består av sex ledamöter och två ersättare varav fullmäktige i de samverkande 
kommunerna utser tre ledamöter och en ersättare vardera.

Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. Ordförande utses av 
Piteå kommun i egenskap av värdkommun och vice ordförande utses av Älvsbyns kommun.

Nämnden finansieras genom kommunbidrag från samverkanskommunerna med utgångspunkt 
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från kostnadsfördelningsnyckeln.

Nettokostnaden för nämndens arbete och verksamhet som regleras i detta avtal ska fördelas 
mellan samverkanskommunerna enligt följande kostnadsfördelningsnyckel; antalet aktiva 
akter per kommun per den 31/12, året före budgeten fastställs. En aktiv akt är när 
överförmyndarnämnden/överförmyndaren har ett registrerat ställföreträdarskap. I 
kostnadsfördelningsnyckeln ingår inte kostnader för ställföreträdarskap när nämnden beslutat 
om ställföreträdarskap och arvoden och kostnader avseende ensamkommande barn. Ersättning 
enligt kostnadsfördelningsnyckeln ska ske av Älvsbyns kommun till Piteå kommun och ska 
betalas årsvis i förskott till Piteå kommun.

Slutreglering sker utifrån en jämförelse av faktisk kostnad och budgeterad kostnad för 
respektive samverkanskommun. Den faktiska kostnaden regleras i efterhand. Eventuella över- 
och underskott ska regleras inom fyra månader från det att årsredovisning fastställts av 
kommunfullmäktige i värdkommunen. Värdkommen ska redovisa och fördela kostnader 
enligt god redovisningssed.

Delårsbokslut och årsredovisningen ska tillsändas Älvsbyns kommun när den har fastställs av 
Piteå kommuns fullmäktige.

Samverkanskommunerna ska inrätta en samrådsgrupp med representanter från varje kommun 
som utses av kommuncheferna. Samrådsgruppen har till uppgift att svara för strategiska 
överväganden som budget, övriga gemensamma frågor som berör samarbetet samt utvärdera 
samverkansarbetet.

Piteå och Älvsbyns kommuner ska samråda kring vilka nyckeltal som ska användas för att 
utvärdera nämndens verksamhet samt vilka övergripande mål som ska gälla för nämnden.

Älvsbyn kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämnden 
och dess verksamhet. Nämnden ska till respektive kommuns fullmäktige regelmässigt 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Yrkanden
Johnny Åström (NS). bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns 

kommuner
 Reglemente för gemensam Överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner
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§ 81
Upphävande av Reglemente för överförmyndarnämnden
Diarienr 18KS72

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva reglemente för 
överförmyndarnämnden från och med 1 januari 2019, under förutsättning att Älvsbyns 
kommunfullmäktige fattar beslut om att införa gemensam överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns och Älvsbyn kommuns fullmäktige inrättar en gemensam 
överförmyndarnämnd för att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) 
och uppnå kostnadseffektivitet i en kunskapsintensiv verksamhet.

Nytt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd antas av kommunfullmäktige varför 
nuvarande reglemente måste upphävas.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Johnny Åström (NS): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med tillägget: "under förutsättning att Älvsbyns kommunfullmäktige 
fattar beslut om att införa gemensam överförmyndarnämnd."
 
Propositionsordning
Ordföranden Helena Stenberg (S) ställer proposition och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir kommunstyrelsens beslut.
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§ 82
Revidering av Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun
Diarienr 17KS564

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad Föreskrift om kommunalt 
partistöd i Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade om föreskrift för lokalt partistöd 2014-11-17 
§ §177. Förskriften behöver justeras dels på grund av att nya kommunallagen trätt i kraft 
2018-01-01 och dels för att sista datum för inlämning av redovisning ej överensstämt med 
kommunallagens lydelse.

För att förhindra att ett parti ska få mandatstöd för s.k. tomma stolar i kommunfullmäktige är 
även följande skrivelse inlagd under 2 §: ”Mandatstöd betalas endast ut för mandat där 
länsstyrelsen utsett en person till ledamot och grundstöd betalas endast ut om minst ett mandat 
har fyllts av en utsedd person.”

Under 6 § anges: ”Som stöd till redovisningen tillhandahåller kommunledningsförvaltningen 
en redovisningsblankett för grund- och mandatstöd, bilaga 1 samt en för utbildningsstöd, 
bilaga 2.” Dessa är frivilliga att använda då lagen inte anger några formkrav för hur partiernas 
redovisning skall se ut.

Beslutsunderlag
 Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun
 Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd
 Blankett för ansökan om kommunalt utbildningsstöd
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§ 83
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan
Diarienr 18KS67

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Gemensamma riktlinjer för samverkan - 
Samordnad individuell plan.

Ärendebeskrivning
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar med mera. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna 
och Region Norrbotten och berör innehållet i hur samverkan ska ske.

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna anta Samverkansriktlinjerna, att 
utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31, att 
samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av kommunernas 
betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 månader mellan 
180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18.
 
Socialnämnden beslutar 2018-01-19, § 8, att föreslå Kommunstyrelsen att följa Norrbottens 
kommuners rekommendation om Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan.

Beslutsunderlag
 Rekommendation Norrbottens kommuner och Landsting - Gemensamma riktlinjer för 

samverkan - Samordnad individuell plan
 Beslut Socialnämnden - Rekommendation från Norrbottens kommuner om gemensamma 

riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan § 8, 2018-01-19
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§ 84
Norrbottens Folkhälsostrategi 2018-2026
Diarienr 18KS114

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Norrbottens Folkhälsostrategi 
2018-2026.

Ärendebeskrivning
Förslaget har tagits fram av Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, där Norrbottens 
Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län är huvudmän. Innehållet 
har löpande kommunicerats med sakkunniga i kommunerna. Aktörer som gjort inspel under 
framtagningsprocessen erbjöds möjlighet att lämna synpunkter i en sakgranskningsrunda 
hösten 2017.

Strategin beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett framgångsrikt 
folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens folkhälsoarbete. Syftet med strategin är 
att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa mellan 
befolkningsgrupper och i förlängningen förbättrar folkhälsan.

Strategin börjar gälla efter att Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i 
Norrbottens län antagit dokumentet. I samband med fastställandet upphör den tidigare 
folkhälsopolitiska strategin från år 2007 att gälla.

Beslutsunderlag
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner att anta förslaget "Norrbottens 

folkhälsostrategi 2018-2026
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SCB:s medborgarundersökning  
hösten 2017 
 

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner 
att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets 
kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Piteå kommun. 
Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 
oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna  
18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 39 procent enkäten. 

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 131 
kommuner som var med i undersökningen 2017. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av 
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar 
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
invånarnas inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg 
och 10 är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket 
nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget 
annat anges. Läs mer om felmarginaler i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur 
kommunens invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att 
även inhämta kunskap från andra håll om de områden som under-
sökningen tar upp.  
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Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan 
finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen 
med NKI, anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, 
enkäten och deltagande kommuners svarsfrekvenser.  

Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. 
Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram för Piteå kommun 
som använts till analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och 

undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktig-
het, då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika 
kommuner. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin 
tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. 
Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen nu och 
från 2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 
Den 20 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 
 
 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Piteå kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs 
ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare 
i åldrarna 18–84 år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 
invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 eller fler 
invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om 
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggnings-
uppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via internet. På 
webben fanns enkäten tillgänglig på svenska, engelska, finska och 
spanska. Efter förbrevet skickades enkät och informationsbrev ut. 
Pappersenkäten fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från 
SCB. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny 
enkät. Insamlingen pågick mellan 16 augusti och 27 oktober 2017. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Piteå kommun blev 39 procent. Piteå kommun 
deltog även i medborgarundersökningen våren 2015. Svarsandelen 
blev då 46 procent. Den genomsnittsliga svarsfrekvensen för samtliga 
deltagande kommuner 2017 blev 40 procent. 
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Piteå kommun 
som en plats att bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga                                 
131 kommuner i undersökningsomgången hösten 2017. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Piteå kommun som en plats att bo och leva på 
blev 67.  

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Trygghet som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

59 procent av medborgarna i Piteå kommun kan starkt rekom-mendera 
vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-
gradiga skalan) medan 12 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 
10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten  
2017 blev 60. NRI för Piteå kommun är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer lägre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet högre.  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NRI 67 ±2,4 60
Rekommendation 74 ±3,0 64
Kommersiellt utbud 70 ±2,7 62
Fritidsmöjligheter 66 ±2,0 61
Trygghet 65 ±2,6 57
Utbildningsmöjligheter 60 ±2,3 61
Arbetsmöjligheter 58 ±2,6 57
Kommunikationer 55 ±1,9 61
Bostäder 54 ±2,4 52

Piteå kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Piteå 
kommun? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Piteå kommun hösten 2017. 

 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor 
påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex 
och har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på 
helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar 
uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har 
förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriterings-
matrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga 
betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan 
Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effekt-
måttet ökar och frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av 
matrisen. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och fråge-
områdenas betygsindex för Piteå kommun. De tre senaste omgångarna kommunen 
deltagit. 

  

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, 
våren 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. 

NRI för Piteå kommun blev 67 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då NRI var 66.  

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Piteå kommun 
våren 2015 har frågeområdet Arbetsmöjligheter fått högre betygsindex 
och frågeområdet Kommunikationer fått lägre betygsindex.  

Indexet Rekommendation blev 74 för Piteå kommun i årets undersökning. 
Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då indexet 
Rekommendation var 73.
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på 
kommunens verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet     
samt verksamheterna efter sina betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 
131 kommuner i undersökningsomgången hösten 2017. 

  

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för 
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Piteå kommun 
blev 62. 
 

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Äldreomsorgen, Gator och vägar, Miljöarbete samt 
Idrotts- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de 
får i sin kontakt med kommunen, blev 60 i Piteå kommun. 

NMI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 
2017 blev 55. NMI för Piteå kommun är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är 
betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet högre. 

… Förskolan högre. 

… Grundskolan högre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång- och cykelvägar högre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete högre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NMI 62 ±2,8 55
Bemötande och tillgänglighet 60 ±2,9 56
Vatten och avlopp 85 ±2,1 78
Räddningstjänsten 82 ±2,1 76
Renhållning och sophämtning 72 ±2,5 67
Förskolan 68 ±2,6 65
Gymnasieskolan 68 ±2,9 59
Grundskolan 65 ±2,7 59
Kultur 65 ±2,2 62
Idrotts- och motionsanläggningar 62 ±2,2 61
Gång- och cykelvägar 61 ±2,9 55
Miljöarbete 61 ±2,9 57
Gator och vägar 55 ±3,0 55
Äldreomsorgen 47 ±2,9 52
Stöd för utsatta personer 47 ±2,5 49

Piteå kommun
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Piteå 
kommun? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun hösten 2017. 
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Verksamheter som kan ges lägre prioritet 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Piteå kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, 
våren 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. 

NMI för Piteå kommun blev 62 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då NMI var 60.  

För Piteå kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med våren 2015. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 60 för Piteå kommun i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 
2015. Då var indexet Bemötande och tillgänglighet 59. 
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på 
sitt inflytande i kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina       
betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 131 kommuner i 
undersökningsomgången hösten 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Piteå kommun 
blev 39.  

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget 
Nöjd-Inflytande-Index. 

NII för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 
2017 blev 40. NII för Piteå kommun är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet… 

… Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 

 

  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NII 39 ±2,9 40
Information 55 ±2,8 55
Kontakt 48 ±3,0 49
Förtroende 43 ±3,0 45
Påverkan 38 ±3,5 40

Piteå kommun
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 

 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Piteå 
kommun? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun hösten 2017. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Piteå 
kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, 
våren 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. 

NII för Piteå kommun blev 39 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då NII också var 39.  

För Piteå kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med våren 2015.
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Datum: 2018-01-20

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea.se

SCB:s medborgarundersökning – hösten 
2017
Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av 
tre delar:

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti och den 27 oktober 
2017 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för 2017 i Piteå var 39 
procent, vilket är lägre än 2015 då svarsfrekvensen låg på 46 procent. Den sammanlagda 
svarsfrekvensen för de 131 kommuner som genomförde undersökningen uppgår till 40 procent.

Presentation av resultat
Undersökningens resultat presenteras dels per delfråga i en skala 1-10 och dels i olika betygsindex 
som oftast är en sammanslagning av flera delfrågor med en skala 0-100. I detta dokument presenteras 
enbart betygsindex. För resultat per delfråga hänvisas till undersökningsrapporten från SCB som finns 
på www.pitea.se/resultat

Jämförelser för 2017 görs med de 131 kommuner som genomfört undersökningen 2017. 

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 
hundra. Ju högre värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. SCB anser 
att index under 40 kan klassas som ”inte godkänd”. Gränsen för ”nöjd” tycks gå vid 55 och 
betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.

För att förenkla tolkning av undersökningens resultat har en jämförelse av SCB:s ovanstående 
indexskala och Piteå kommuns fastställda betygsskala gjorts enligt följande; 

      Motsvarar betygsindex 0-39 

      Motsvarar betygsindex 40-54

Motsvarar betygsindex 55-74

      Motsvarar betygsindex 75-100

I detta dokument presenteras resultaten dels med SCB:s betygsindex utskrivet i siffror och dels med 
Piteå kommuns betygsskala angivet i färg.

Utvecklingsarbete
Det är av stor vikt att nämnder/styrelser och verksamheter får information om resultatet för att det ska 
kunna utgöra en av grunderna för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. 

1

3

2

4
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Övergripande resultat 
Resultaten kommer att presenteras; 

 Årets resultat jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner
 Förändring mellan åren för Piteå kommun
 Detaljresultat

Samtliga resultat nedan är statistiskt säkerställda om inte annat anges.

Index Piteå 
2017

Piteå 
2015

Piteå 
2013

Piteå 
2011

Piteå 
2009

Piteå
2007

Samtl
2015

Samtl 
2017

Kommunen 
som en plats 
att bo och leva 
på

Nöjd-Region-
Index NRI

67 66 67 68 73 71 60 60

Kommunens 
verksamhet

Nöjd-Medborgar-
Index NMI

62 60 59 61 61 59 54 55

Inflytande i 
kommunen

Nöjd-Inflytande-
Index NII

39 39 41 46 46 43 41 40

Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre 
betyg för två av tre index. Skillnaden jämfört med andra kommuner är lika stor både för kommunen 
som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 67 och kommunens 
verksamhet (medborgarindex) där Piteås resultat är 62. 

 När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är 
dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat 
som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus. 

Förändringen för Piteå mellan åren 2015 – 2017 för de tre index som undersökning presenterar är inte 
statistiskt säkerställda. Trots det så väljer vi att nedan presentera de resultatskillnader som finns. Enligt 
Piteå kommuns modell för målbedömning så uppnås betyg 3 (gult ljus) för region- och 
medborgarindex. 

Sammantaget visar resultatet att piteborna är ”nöjdare” för region- och nöjdmedborgarindex än 
genomsnittet av samtliga deltagande kommuner. Skillnaden för nöjdinflytandeindex är inte statistiskt 
säkerställd men Piteå redovisar ett lägre index än samtliga deltagande kommuner. 
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Bo och Leva, (Nöjdregionindex)
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Piteå 
kommun som en plats att bo och leva på är 67. Genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner 
är 60. 

Jämfört med övriga kommuner som genomfört undersökningen har Piteå högre betyg inom samtliga 
områden, förutom Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer. Största skillnaden till Piteås fördel 
jämfört med andra kommuner finns inom Rekommendationer, Kommersiellt utbud samt Trygghet.

Piteå kommun har statistiskt säkerställt, högre betyg än andra kommuner då det gäller 
Rekommendation, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter och Trygghet. Av medborgarna kan 59 
procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Piteå kommun, medan 12 procent vill 
avråda från det. Kvinnorna rekommenderar Piteå i något högre utsträckning än männen.

Kommersiellt utbud (livsmedelsbutik, andra affärer och service samt utbudet av kaféer, barer och 
restauranger inom rimligt avstånd) kommer på andra plats och visar på en höjning sedan 2015. 
Skillnaden mellan könen är mycket marginell

Piteå kommun har ett högre värde för Trygghet än andra kommuner. Frågorna för trygghet handlar om 
tryggt och säkert att vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot, rån och misshandel 
samt trygg och säker mot inbrott i hemmet. Stora skillnader kan ses mellan män och kvinnor inom 
detta frågeområde. Männen ger ungefär 20 procentenheter högre betyg för samtliga tre frågor i 
jämförelse med kvinnorna. Det sammanfattande betygsindexet för kvinnor är 61 och för män 69. 
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Samma mönster ses i det sammanfattande betygsindexet för Trygghet för samtliga deltagande 
kommuner. 

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) för Piteå kommun 2017, 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007.

Piteå 
2017 

Piteå 
2015

Piteå 
2013

Piteå 
2011

Piteå 
2009

Piteå
2007

Nöjd-Region-Index (NRI) 67 66 67 68 73 71
Rekommendation 74 73 76 76 81 79
Fritid 66 66 65 65 73 70
Miljö 71 70
Kommersiellt utbud 70 69 66 66 67 64
Trygghet 65 63 73 71 66 59
Bostäder 54 55 59 65 61 57
Utbildningsmöjligheter 60 64 63 63 59 56
Arbetsmöjligheter 58 53 50 50 50 47
Kommunikationer 55 59 59 58 47 47

Jämfört med undersökningen som genomfördes 2015 har frågeområdet Arbetsmöjligheter fått högre 
betygsindex och frågeområdet Kommunikationer fått lägre betygsindex. Kvinnorna ger bägge 
frågeområdena ett högre betyg än männen. 

Effektmått
Beroende på hur de enskilda medborgarna har svarat på enkäten beräknas ett effektmått. De faktorer 
som får högt effektmått bör särskilts uppmärksammas, speciellt om det dessutom har ett lågt betyg. I 
Piteå kommun är det framför allt Bostäder som enligt effektmåttet skulle ha stor påverkan på 
helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindex för faktorerna Fritidsmöjligheter och Trygghet 
förväntas påverka helhetsbetyget. 
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Kommunens verksamheter (Nöjdmedborgarindex)
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de 
kommunala verksamheterna i Piteå kommun är 62. Genomsnittet för samtliga 131 deltagande 
kommuner är 55. Piteå visar högre betyg än genomsnittsresultatet för alla faktorer, för Stöd till utsatta 
personer, Gator och vägar och Idrotts- och motionsanläggningar är genomsnittsresultatet inte 
säkerställt högre eller lägre.  För Äldreomsorg är resultatet lägre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Största skillnaden till Piteås fördel jämfört med andra kommuner är för faktorerna Gymnasieskolan 
och Vatten och avlopp. Kvinnorna ger högre betyg för samtliga verksamheter i jämförelse med 
männen Störst skillnader mellan könen i hur kommunens verksamheter bedöms är det för 
verksamheten Förskola.  

Personer boende i ”annan tätort” är nöjdast med samtliga av kommunens verksamheter förutom 
Förskola där personer boende i ”kommunens centralort” är nöjdast. När det gäller Vatten och avlopp 
är personer boende i ”kommunens centralort” och ”annan tätort” lika nöjda. 
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Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Piteå kommun 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007. 

Piteå 
2017

Piteå 
2015

Piteå 
2013

Piteå 
2011

Piteå 
2009

Piteå
2007

Nöjd-Medborgar-Index 62 60 59 61 61 59
Vatten och avlopp 85 85 85 84 84 81
Räddningstjänsten 82 79 78 78 83 81
Kultur 65 68 65 67
Renhållning och sophämtning 72 70 69 67
Idrotts- och motionsanläggningar 62 64 64 64
Gymnasieskola 68 65 67 63 67 66
Bemötande – Tillgänglighet 60 59 56 61
Förskola 68 64 64 60 69 66
Grundskola 65 62 62 60 65 63
Miljöarbete 61 60 61 59
Gång- och cykelvägar 61 59 57 58
Gator och vägar 55 53 51 56
Stöd till utsatta personer 47 51 51 48 57 51
Äldreomsorg 47 45 43 45 59 56

NMI för Piteå kommun blev 62 i årets undersökning. Inga förändringar för Piteås resultat mellan åren 
2015 och 2017 är statistiskt säkerställda. 

Äldreomsorgen redovisar lägre resultat både jämfört med andra kommuner och för kommuner i 
samma storleksklass men mellan 2013 och 2017 har Piteås resultat förbättrats från 43 till 47. Männen 
ger lägre betyg för äldreomsorgen än kvinnor. Lägst betyg ger personer i åldersgruppen 25-34 år och 
högst betyg ger personer i åldersgruppen 75-84 år. 

Effektmått
I Piteå kommun är det framför allt Äldreomsorg, Gator och vägar, Miljöarbete och Idrotts- och 
motionsanläggningar som anses ha störst påverkan utifrån effektmåttet. 
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Inflytande i kommunen (Nöjdinflytandeindex)
Det sammanfattande Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheten till 
inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Piteå kommun är 39. Genomsnittet för samtliga 
131 deltagande kommuner är 40. NII för Piteå kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört 
med genomsnittsresultatet. 

Inget av betygsindexen för frågeområdet visar på statistiskt säkerställda skillnader jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Högsta index får Information och lägst får Påverkan. På detaljfrågorna får Piteå rött ljus för frågor i 
helhetsbedömning och området Påverkan. Förtroendet sjunker men endast frågan om hur beslut 
genomförs får rött ljus. En marginell förbättring ses för detaljfrågorna om förtroende för politiker och 
en marginell försämring ses för frågan om förtroendet för högre tjänstemän. 

Det är små skillnader mellan könen. Kvinnorna ger något högre betyg för samtliga områden. 

De som bor i kommunens centralort är nöjdast och de som har haft kontakt med en politiker under de 
senaste två åren ger högre betyg för samtliga frågeområdens betygsindex. 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Piteå kommun 2017, 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007.

Piteå 
2017

Piteå 
2015

Piteå 2013 Piteå 
2011

Piteå 
2009

Piteå 
2007

Nöjd-Inflytande-Index 
(NII)

39 39 41 46 46 43

Information – Öppenhet 55 57 58 60
Förtroende 43 44 47 52
Kontakt 48 45 49 52
Påverkan 38 36 39 42
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Jämfört med föregående år har Piteå minskat i områdena Information och öppenhet och Förtroende 
och ökat i områdena Kontakt och Påverkan. Betygen är inte en statistiskt säkerställd förändring 
jämfört med 2015. Det är framför allt männen som drar ner Piteås betyg, lägst betyg ger både männen 
och kvinnorna området Förtroende. 

Effektmått
I Piteå kommun är det framför allt Påverkan och Förtroende som bör uppmärksammas. 
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Sammanfattning
Resultatet för 2017 visar att jämfört med undersökningen 2015 är betygindex för NRI och NMI högre, 
resultatet för NII lika med 2015. Piteås resultat för NRI och NMI är högre än genomsnittet för 
deltagande kommuner och genomsnittet för jämförbara kommuner. Resultatet för NII är lägre än för 
deltagande kommuner och genomsnittet för jämförbara kommuner (inte statistiskt säkerställt).

Nöjd-Region-Index
Piteå kommun visar på en höjning för Nöjd-Region-Index jämfört med 2015. Piteå kommun visar på 
ett högre resultat för samtliga faktorer förutom Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer jämfört 
med de 131 kommuner som genomfört undersökningen. Lägst betyg under frågeområdet 
Utbildningsmöjligheter för delfrågan om tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom 
rimligt avstånd. För samtliga frågeområden förutom Trygghet ger männen lägre betyg än kvinnorna. 

Högst betyg för Piteå är Rekommendation och Kommersiellt utbud och lägst är Bostäder och 
Kommunikationer. Ur kommunens synpunkt är Arbetsmöjligheter ett viktigt område att utveckla för 
att nå befolkningsmålet. kopplat till Kommunikationer gör effektmåttet än viktigare. Detaljfrågor 
inom kommunikation visar att möjlighet till kollektivtrafik med lokal och regional trafik har det lägsta 
betyget inom Kommunikationer. 

I jämförelse med andra kommuner redovisar Piteå höga betyg för Rekommendationer. Betyget har 
höjts något jämfört med 2015. Av piteborna ger 58 procent höga betyg (mellan 8 och 10) och 15 
procent ger låga betyg (mellan 1 och 4).

Piteå redovisar högt resultat jämfört med andra kommuner för faktorn Trygghet vilket även avspeglar 
sig i ”Öppna jämförelser” och ”Tillitsbarometern”.

Vad är det då som gör Piteborna nöjda? För de åtta mått som ingår i Nöjd-Region-Index är Piteås 
värde högre för 6 mått. Rekommendationer sticker ut med ett värde på 74, där kommunsnittet är 64 
och lika stora kommuner har ett värde på 68. 

Piteås resultat i en jämförelse mellan åren visar på stora skillnader för faktorn Trygghet.  Årets resultat 
ger ett index på 65, en höjning från 63 för 2015. Frågorna för trygghet handlar om tryggt och säkert att 
vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot, rån och misshandel samt trygg och säker 
mot inbrott i hemmet. Inom frågeområdet Trygghet ses relativt stora skillnader mellan kvinnor och 
mäns betyg och kvinnor ger lägre betyg för samtliga frågor. Trygghet är ett viktigt mått då det i 
forskning har visat sig ha betydelse för lokalsamhällestillit. 

Nöjd-Medborgar-Index
Piteås Nöjd-Medborgar-Index ligger för 2017 på 62, en ökning jämfört med år 2015. Piteå redovisar 
ett bra resultat jämfört med andra kommuner. Piteå redovisar bättre resultat på 11 av 14 områden.

Högst betyg för Piteå är Vatten och avlopp och Räddningstjänsten. Lägsta betyget får Äldreomsorgen 
och Stöd för utsatta personer. 

Årets resultat visar att piteborna är nöjda med skolan. Piteå redovisar högre värde för alla tre 
skolformer jämfört med genomsnittet för de 131 deltagande kommunerna.
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Nöjd-Inflytande-Index
Piteås Nöjd-Inflytande-Index ligger för 2017 på 39, lika jämfört med år 2015. Piteå redovisar ett lägre 
resultat jämfört med jämförbara kommuner och kommungenomsnittet (inte statistiskt säkerställt).

Högsta index får Information och lägst får Påverkan. 

Jämfört med andra kommuner redovisar Piteå inga statistisk säkerställda skillnader. Det är små 
skillnader mellan könen, kvinnorna är mer nöjda än männen. Mest nöjda med inflytandet är ”boende i 
kommunens centralort” och minst nöjda med inflytandet är boende ”utanför tätort”. 

Resultatet visar att arbetet med att utveckla medborgardialogen behöver fortsätta, framför allt vad 
gäller påverkan. 

Effektmått
Enligt SCB: s effektmått visar resultatet att följande utvecklingsområden skulle ha stor påverkan på 
helhetsbetygen.
 
Regionindex

 Bostäder

Medborgarindex – Verksamheterna

 Miljöarbete
 Idrotts- och Motionsanläggningar
 Äldreomsorg
 Gator och vägar

Inflytandeindex

 Förtroende
 Påverkan
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Redovisning extrafrågor
Andel i % som svarat ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket”. 

Fråga 2017 2015
1. Hur mycket tycker du att 
Piteå tar tillvara på 
mångfalden hos de människor 
som bor i kommunen?

56 % 48 %

2. Hur mycket tycker du att 
Piteå kännetecknas av 
öppenhet och mångfald?

64 % 55 %

3. Hur viktigt tycker du att 
mångfald är för Piteås framtida 
utveckling?

74 % 77 %

4. Hur viktigt är Pitebornas 
delaktighet för att nå ökad 
mångfald i Piteå?

81 % 82 %

Störst förändring mellan åren kan ses för fråga nummer två. Kvinnor har i högre utsträckning än män 
svarat ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” på samtliga frågor. 
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Bakgrund
I Riktlinjer inför budget 2017 fick Kommunchefen i uppdrag att ansvara för samordning av konsekvenser 
utifrån beslutade prioriteringar. Arbetet innebär bland annat ansvar för att nå ökad integration i samverkan 
med civilsamhället, utveckla dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället.

I arbetet med att stärka samverkan med civilsamhället har Kommunchefen gett Strategiska enheten i uppdrag 
att under 2016 öka sin kunskap inom området genom deltagande i konferenser och omvärldsbevakning.

SKL har skickat en inbjudan till 2017 års utvecklingsnätverk, Utveckla IOP m fl. samverkansmodeller med 
civilsamhället. Nätverket syftar till att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkan med civilsamhället 
kring en lokal samhällsutmaning.

Under 2017 har Piteå kommun deltagit i ovan nämnda utvecklingsnätverk. Deltagare i nätverket har varit; 
Rebecka Granström, Inköpsavdelningen, Carina Westbom, Socialförvaltningen, Linda Jele, Svenska Kyrkan 
och Anette Christoffersson, Kommunledningsförvaltningen. 

Mål och inriktning
 Identifiera lokala samhällsutmaningar där samverkan med civilsamhället bedöms lämplig
 Hitta former för uppdrag och/eller upphandling för framtida samverkan med civilsamhället kring 

lokala samhällsutmaningar

Tidsram
Arbetet påbörjades 2016 med kunskapsinhämtning kring IOP och alternativa samverkansformer med 
civilsamhället och beräknas pågå under 2017 med deltagande i utvecklingsnätverk. 
Ska återredovisas till Kommunstyrelsen i januari 2018.

Vad är IOP?
IOP, idéburet offentligt partnerskap, (hädanefter kallat enbart IOP) är en samverkansmodell som tagits fram 
för samarbete med civilsamhällets organisationer och som kan utgöra alternativ till gängse bidragsgivning 
eller upphandling. IOP kan vara speciellt intressant när man som kommun, landsting eller region ställs inför 
komplexa samhällsutmaningar som inte har några enkla svar, eller färdiga välfärdstjänster, utan kräver att 
olika aktörer engagerar sig och arbetar tillsammans för att finna lösningar, metoder och strategier. Vid sidan 
av upphandling, bidragsgivning och IOP-samverkan växer ytterligare kompletterande samverkanslösningar 
fram ur lokalt och regionalt kända behov och förutsättningar. 

(Bild från presentation SKL)

Forum för Frivilligt Socialt Arbete menar att överenskommelser om IOP kan ses som komplement till såväl 
traditionella projekt- och föreningsbidrag som till offentlig upphandling. Forum för Frivilligt Socialt Arbete 
menar att IOP är möjliga att ingå när ”verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, 
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verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan (…) det inte finns en marknad eller en 
konkurrenssituation att vårda, bägge parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 
insatser), verksamheten inte detaljregleras från kommunen samt att verksamheten avses drivas under en längre 
tid.” 
IOP kan ses som en brygga mellan mer traditionella bidrag för projekt som föreningar kan erhålla och mer 
marknadsstyrda offentliga upphandlingsprocesser som en kommun kan använda för att upphandla en tjänst. 
IOP är en möjlighet för det civila samhället att utifrån jämlika villkor delta och bidra till 
samhällsutvecklingen. 

Överenskommelsen
År 2008 initierades Överenskommelsen mellan idéburna organisationer, Sveriges kommuner och Landsting 
samt Sveriges regering. Syftet var att erkänna, synliggöra och stärka de idéburna organisationernas 
självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare inom det sociala området samt att öka 
mångfalden av utförare och leverantörer inom omsorgen, hälso- och sjukvården. Överenskommelsen omfattar 
sex stycken principer för samspelet mellan parterna:

 De idéburna organisationernas självständighet och oberoende som röstbärare
 Dialog mellan idéburna och offentliga aktörer samt med de människor som berörs av offentliga beslut
 Långsiktighet i grundläggande villkor och planering
 Öppenhet och insyn i både idéerna och offentliga verksamheter
 Hög kvalité i välfärdens stöd och insatser
 Mångfald av utförare inom det sociala området med olika värderingar och arbetssätt

Den nationella överenskommelsen har följts av såväl regionala överenskommelser mellan region/landsting 
och civilsamhällets regionala representanter som lokala överenskommelser mellan kommun och lokala 
organisationer. I nuläget finns 16 lokala och fyra regionala överenskommelser.

Föreningsbidrag i Piteå kommun
Piteå har många aktiva föreningar och en väl fungerande samverkan såväl mellan verksamheter inom Piteå 
kommun som mellan varandra. I de kommunala råden finns ett flertal av föreningarna representerade och 
fungerar som remissinstanser innan beslut i många frågor. 

Föreningsbidrag hanteras främst av Kultur, Park och Fritid och Socialförvaltningen.

Nätverket
Utvecklingsnätverket har träffats vid fyra tillfällen under året. Träffarna har innehållit information om IOP 
och andra samverkansformer med civilsamhället, information kring de juridiska ramarna kring IOP, exempel 
på samarbeten mellan civilsamhället och kommun/region/landsting. Deltagande kommuner har också givits 
tillfällen att arbeta med och samtala kring idéer för samverkan. Exempel på samverkansområden som 
deltagande kommuner/regioner/landsting arbetat med: 

• Kvinnofrid
• Integration
• Äldreomsorg - Hälsosamt åldrande
• Förbättrade uppväxtvillkor för barn och unga 
• Unga i utanförskap
• Arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser
• Hemlöshet
• Psykisk ohälsa
• Skötsel av grönområden
• Demokrati – minskat utanförskap
• Ungas mötesplats & kulturutveckling
• Kill-jour, empowerment, stadsdelsutveckling
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• Omställning, miljö, cirkulär ekonomi & integrationsarbete

Härbärget
Piteå kommun har i samverkan med Piteå Kristna Råd (PKR) arbetat med att hitta lösningar för 
någon form av härbärge för hemlösa under ett antal år. Under vintern 2014/2015 genomfördes ett 
mindre försök på Storstrand med ett driftsbidrag på 10 000 kronor. Under vintern 2015/2016 
planerades ett härbärge i samarbete i Blomska gården, som inte kunde genomföras enligt plan på 
grund av sen ansökan och överklagningar av bygglov. Under vintern 2016/2017 drevs ett härbärge 
med Piteå församling som huvudman i den s.k. Blomska gården. Piteå församling har genomfört en 
utvärdering där man bland annat kunde konstatera att lokalen (Blomska gården) inte var lämpad för 
verksamheten. Piteå kommun har därför sett över alternativa lokaler som finns att tillgå i Piteå 
kommuns regi som kan vara ändamålsenliga för behovet.

Piteå församling erbjöds Strömgårdens våning 4 som härbärge för vintern 2017/2018. Lokalen 
består bland annat av åtta befintliga lägenheter vilka är anpassade för och använts som bostäder för 
ensamkommande flyktingar vilket innebär att installationskostnader för ändamålet blir låga. Piteå 
kommuns ambition är att härbärget ska vara i drift från 1 december 2017 och med en drifttid på 4 
månader framåt. Ett samverkansavtal mellan Piteå kommun och Svenska kyrkan har upprättats för 
driften av härbärget. 

Juridiska förutsättningar för IOP-överenskommelser 
med föreningslivet
Kriterierna för IOP är under utveckling och fältet för IOP befinner sig mellan det traditionella 
föreningsbidragen och köp av tjänster. 

(Bild från presentation SKL)

 Partnerskapets grundförutsättning är ett gemensamt engagemang och ägarskap. 
 Partnerskapet är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där civilsamhället lyfts fram som 

samarbetspartner. 
 Samarbetet i partnerskapet ska inte vara en del av det normerade föreningsbidraget (grundfinansiering till 

föreningar)
 Om marknad/konkurrenssituation finns är det viktigt att uttrycka i skrift och handling att det inte är fråga 

om ”köp av tjänst”, utan om samverkansrelation och samfinansiering (pengar och andra insatser). 
 Verksamheten ska inte detaljregleras av kommunen (LOU) 
 Samarbetet ska avses ske under längre tid och med gemensamt ansvar och styrning

Konkurrensverket lämnade i juni 2017 in en ansökan om upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten i 
Göteborg med ett yrkande om att Alingsås kommun ska betala 5 miljoner i upphandlingsskadeavgift då de 
ingått ett avtal om vårdboende med Bräcke diakoni utan föregående annonsering. Kommunen hävdar att det 
rör sig om ett IOP. Ärendet är inte avgjort. 
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Partnerskap i andra organisationer/kommuner
På FORUM Idéburna organisationer med social inriktnings hemsida (http://www.socialforum.se/)finns en lista 
på exempel, ett urval av dessa följer nedan:

Västerås stad
Stadsmissionen 
BOJ – verksamhet till stöd för brottsoffer och vittnen vid rättegångar
Föreningen Kvinnohuset

Göteborgs stad
Stöd till EU-migranter
Verksamhet för ensamkommande flyktingbarn
Kryddan – mötesplats för barn
Karriärkraft – suicidprevention
Assyrisk mötesplats

Sigtuna
Alla kvinnors hus – Kvinnojoursverksamhet

Malmö stad
Föräldrautbildning
Karriärsakademin – matchningsverksamhet som vänder sig till unga Malmöbor som har svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden
Yalla trappan – vänder sig till arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund
Svenska Röda korset – verksamhet för barn till krigs- och tortyrskadade i Malmö

Stockholms stad
Individuell människohjälp – vardagsfaddrar som ett verktyg för möten mellan ny och gamla Stockholmare
Svenska med baby

Lärdomar och framgångsfaktorer
Lärdomar och framgångsfaktorer från SKL:s utvecklingsnätverk

 Kontinuerlig dialog formar relationer och tillit
 Viktigt att prata om styrning och förutsättningar – det ser olika ut inom olika organisationer
 De tidiga samtalen behöver ha fokus på behov och vad man vill uppnå – samtal om formen kommer 

senare
 Samtal om förväntningar och roller kontinuerligt
 IOP med fler aktörer har lett till klimat av samverkan, 
 inte konkurrens
 IOP är inte målet – det är ett medel för att arbeta för att lösa samhällsutmaningar tillsammans

Vad har hänt under året?
 Ökad kunskap om IOP och andra samverkansformer via deltagande i nätverket
 Spridning av kunskap om IOP och andra samverkansformer till; 

o Kommunala Pensionärsrådet
o Kommunala Förebyggande rådet
o Kommunala Tillgänglighetsrådet
o Förvaltningschefsgruppen
o Inbjudan har skickats till samtliga förvaltningschefer med erbjudande om information till 

ledningsgrupperna. Inga önskemål om information har mottagits. 
 En workshop med PiteåPanelen har genomförts (se rubrik nedan)

(120 av 943)



7

 En workshop med inbjudna representanter från de kommunala råden samt föreningslivet har 
genomförts med hjälp av Anna-Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting (se rubrik nedan)

Workshop med PiteåPanelen
5 kvinnor och 2 män deltog vid workshopen som genomfördes 2017-10-27, kl. 17.30 - 20.00.

Upplevelsen som gruppen förmedlar är att det är svårt att veta vart man ska vända sig med idéer och förslag. 
Flera pratar också om erfarenheter av att bli ”skickade runt” mellan olika tjänstepersoner innan man kommer 
rätt. En deltagare uttryckte det som att ”man ska vara uthållig och envis om man vill komma med förslag eller 
idéer”. Ett förslag var en ingång dit man kunde vända sig för att framföra sitt förslag/sin idé.
Att presentera utmaningar och be om förslag på lösningar skulle enligt gruppen vara ett bra sätt för 
kommunen att få in medborgares förslag och idéer, ju mer konkret man kan formulera en utmaning desto 
bättre. 
Att skapa arenor för samverkan mellan olika aktörer, bjuda in till deltagande och ge stöd såg gruppen också 
som viktiga faktorer för att skapa ett starkare Piteå. 

Workshop med representanter från de kommunala råden och 
föreningslivet
16 kvinnor och 6 män deltog vid workshopen som genomfördes 2018-02-01, kl. 17.00–21.00.

Vid workshopen fick deltagarna en inblick i vad IOP är och fick också arbeta med behov som de såg kring 
olika samverkansområden/möjliga IOP. Några områden som diskuterades under kvällen var; Kvinnors hälsa, 
Interreligiös mötesplats och Volontärspool – ensamhet bland äldre. 

Hur går vi vidare?
Mål och inriktning med deltagande i SKL:s utvecklingsnätverk bedöms vara delvis uppfyllda. 

1. Identifiera lokala samhällsutmaningar där samverkan med civilsamhället bedöms lämplig

De lokala samhällsutmaningar som identifierats under 2017 är; 
 Hemlöshet (Härbärget)
 Psykisk ohälsa (Träffpunktsverksamhet)
 Hälsosamt åldrande 
 Barn och ungas hälsa (förebyggande arbete)

2. Hitta former för uppdrag och/eller upphandling för framtida samverkan med civilsamhället kring 
lokala samhällsutmaningar

Arbetet med att bygga kompetens inom detta område bör fortsatta. Kompetens finns inom 
Inköpsavdelningen men bör spridas till samtliga medarbetare och till berörda förvaltningar. 

För att fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället föreslås följande åtgärder under 
2018/2019:

 Öka kunskapen om IOP och andra samverkansformer inom kommunorganisationen och ut till 
civilsamhället.

 Under 2018 bjuda in civilsamhället, politiker och berörda tjänstepersoner till minst två workshops kring 
samhällsutmaningar där samverkan med civilsamhället bedöms vara möjlig. 

 Undersöka om riktlinjer för IOP behöver upprättas. 
 Tydliggöra process för att tillsammans med civilsamhället hitta fler lämpliga samhällsutmaningar.
 Uppdatera den kartläggning av Piteå kommuns samverkan med civilsamhället som genomfördes 2012. 
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Sammanfattning och förslag
Piteå har en väl fungerande struktur och tydliga mål för dialogen med unga. Det finns både system 
för uppföljning av delaktighet och uppföljning av andra viktiga frågor såsom ungas hälsa och 
mående. 

Metoderna som används kan placeras in på samtliga trappsteg i dialogtrappan och omfattar således 
information, konsultation såväl som delaktighet och medbestämmande. Huvuddelen av de metoder 
som används finns i de två första trappstegen. 

Liksom de metoder som används för medborgardialog med fokus på vuxnas deltagande kräver 
dialog med unga ett omfattande arbete för att dialogerna ska kunna genomföras med en bred 
representation. Det arbetet kan utvecklas. Det är också tydligt att för att öka deltagandet krävs mer 
insatser när det gäller ”event” av olika slag, huvuddelen av svaren i undersökningarna Unga tycker 
och Student tycker ges vid de olika eventen som anordnas. Det är viktigt att nyttja de mötesplatser 
som finns för unga. 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är återkopplingen till de som deltagit vid dialogerna. I nuläget 
återkopplas dialogerna via pitea.se, medborgarplatsen samt när det gäller Personligt via skolans 
personal. Den återkopplingen bör kompletteras, ett exempel kan vara affischer på skolor och/eller 
andra mötesplatser, epost, sms eller liknande. 

Undersökningen Personligt bedöms vara viktig för uppföljning och utveckling både ungas hälsa och 
deras möjligheter till påverkan. Trots att utbildningsförvaltningen beslutat att inte medverka med en 
enkäthandledare vid undersökningen så föreslås att Personligt även fortsättningsvis ska genomföras 
årligen. En viss risk för såväl försämrad svarsfrekvens som försämrad svarskvalitet finns när 
undersökningen genomförs utan enkäthandledare. Det finns också en risk att resultatet endast kan 
presenteras på övergripande nivå. 

Således så föreslås att de nuvarande metoderna Personligt, Unga tycker, Student tycker, Unga 
granskar och Unga frågar även fortsättningsvis ska genomföras. Unga tycker, Student tycker och 
Unga granskar som metoder att använda i de av kommunstyrelsen beslutade fokusdialogerna. En 
utveckling bör ske av resultatens återkoppling och de ungas representativitet i deltagandet. 

Som komplement till nuvarande metoder anställs (via feriearbete) en grupp unga för att utreda och 
ge förslag på hur Piteå kommun kan utvecklas för de unga, så kallade Unga kommunutvecklare. Ett 
första uppdrag föreslås vara en granskning av och förslag på hur återkoppling skulle kunna ske och 
vilka digitala metoder som bör utvecklas. 
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Bakgrund
Den nationella barnpolitikens mål är: 

 Barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt 
delaktighet och inflytande.

Den nationella ungdomspolitikens mål är: 

 Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen.

Piteå kommuns mål är

 Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 
kommunens utveckling. 

Ungdomar påverkas av beslut inom alla samhällsområden och som fattas såväl lokalt 
och regionalt som nationellt och internationellt. 

Piteå kommun har under en lång tid arbetat med ungas inflytande och delaktighet i 
beslutsfattande. Årligen återkommande metoder är; 

 Unga frågar – fullmäktiges ledamöter besöker en förmiddag elever vid de olika 
skolenheterna. Eleverna ges tillfälle att ställa frågor och ledamöterna ges tillfälle att lyssna 
in ungas åsikter och tankar. Resultatet sammanställs och återkopplas till fullmäktiges 
ledamöter. 

 Unga och student tycker – en enkätundersökning som genomförs årligen i september-
oktober där unga får svara på frågor (på senare år kopplat till KS beslutade fokusdialoger) 
men också lämna synpunkter om vad de vill. Resultatet sammanställs och återkopplas till 
kommunstyrelsens ledamöter. 

 Unga granskar – Varje år beslutar kommunstyrelsen om en fråga som de vill ge i uppdrag 
till en eller ett par klasser att granska ur ett ungt perspektiv. Uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen genom en rapport, film, folder eller det media de själva väljer för sin 
redovisning. Resultatet återkopplas till kommunstyrelsens ledamöter. 

 Personligt – varje år genomförs även en hälso- och livsstilsundersökning som riktar sig till 
ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 gymnasiet. Resultatet återkopplas 
till kommunfullmäktige, nämnder och samtliga berörda rektorsområden. 

Antalet unga som deltar i dialoger har varierat över tid och 2016 ökade antalet 
deltagare i Unga och Student tycker och Unga frågar medan färre unga deltog i Unga 
granskar. Ungefär 10 % av de unga deltar årligen genom någon av de återkommande 
metoderna. Antalet unga som deltar i olika dialoger har varit cirka 2000 de 4 senaste 
åren. 

Undersökningen Personligt visar att det är nästan hälften av alla ungdomar som inte vet 
var de ska vända sig för att påverka/få inflytande i olika samhällsfrågor
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För att ytterligare öka ungas deltagande och påverkansmöjligheter har en uppföljning 
genomförts av de årligen återkommande metoderna.

Mål
 Stärka ungas inflytande
 Resultatet från de årligen återkommande dialogerna med unga ska ge effekt på Piteås 

utveckling
 Öka antalet unga som deltar i dialoger

Omfattning och avgränsningar
Uppföljning genomförs av de årligen återkommande metoderna Unga frågar, Unga 
och student tycker, Unga granskar och Personligt.  

Genomförande
De årligen återkommande metoderna har granskats. I årets Unga och student tycker har frågor om 
hur man vill påverka ställts. En omvärldsbevakning har genomförts för att se vilka metoder som 
används av andra kommuner. 

I årets Unga och Student tycker har frågan ställts till de unga ”På vilket sätt vill du vara med och 
påverka?” 

En genomgång och analys av resultat från Unga och student tycker över tid har också genomförts. 

Personligt
Behov/önskemål som framkommit angående Personligt är bland annat möjlighet att 
ställa fördjupade frågor utifrån specifika utvecklingsarbeten eller behov av att använda 
resultat för uppföljning i vissa frågor samt möjlighet att göra nationella jämförelser. 

En arbetsgrupp bestående av Stefan Bergmark, undersökningsledare, 
Utbildningsförvaltningen, Martin Dvorsak, kvalitetskontroller, 
Utbildningsförvaltningen och Anette Christoffersson, processledare, 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört arbetet med att följa upp undersökningen 
utifrån följande frågeställningar; 

 Granskning/kvalitetskontroll av frågeställningar och svarsalternativ 
 Jämföra Personligt med Lupp (enkät som genomförs av kommuner eller regioner i 

samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
 Finns regionala eller nationella undersökningar som kan användas för jämförelser?
 Hur används resultatet av Personligt?
 Hur sker återkoppling? 
 Behöver alla frågor ställas årligen? 
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Unga frågar, Unga och student tycker och Unga granskar
Ovanstående metoder har använts över tid och deltagande har varierat över tid. De två 
senaste åren har metoderna Unga och student tycker och Unga granskar kopplats till 
fokusdialogerna. 

 Hur vill unga påverka? 
 Vilka olika metoder används av andra kommuner – exempelvis ungdomsråd, 

ungdomsfullmäktige, advisory board med mera.
 Hur kan Piteå kommuns nuvarande arbetssätt/metoder kompletteras/utvecklas? 
 Vilka digitala metoder kan användas?

Organisation och bemanning
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för uppföljningen. Ansvarig processledare är 
Anette Christoffersson. 

Resultat
Personligt
Piteå kommun genomför 2017 undersökningen Personligt för 15:e gången. Undersökningen 
genomfördes från början vartannat år men övergick 2008 till att genomföras årligen. Inför 2017 års 
enkät genomfördes en uppföljning och omarbetning av enkäten utifrån följande frågeställningar; 

 Granskning/kvalitetskontroll av frågeställningar och svarsalternativ 
 Jämföra Personligt med Lupp (enkät som genomförs av kommuner eller regioner i 

samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
 Finns regionala eller nationella undersökningar som kan användas för jämförelser?
 Hur används resultatet av Personligt?
 Hur sker återkoppling? 
 Behöver alla frågor ställas årligen? 

En arbetsgrupp bestående av Stefan Bergmark, enkäthandledare Personligt, Martin Dvorsak, 
kvalitetskontroller Utbildningsförvaltningen och Anette Christoffersson, processledare Strategiska 
enheten, Kommunledningsförvaltningen har genomfört uppföljningen. De förändringar som 
genomfördes inför 2017 är; 

 Omarbetning av frågor och svarsalternativ med syfte att tydliggöra för respondenterna. 
 Frågor vars resultat ej används/ej längre är aktuella har plockats bort och i vissa fall ersatts 

av andra frågor. 
 Vid jämförelsen med Lupp beslutade arbetsgruppen att även i fortsättningen använda 

Personligt då jämförelsen med andra kommuner skulle innebära en jämförelse med olika 
kommuner varje år. Möjligheten att ställa egna frågor skulle begränsas till tre frågor. 

 Undersökningar som kan användas för att stärka och jämföra resultat är till exempel 
Elevhälsosamtalen, ungidag.se och kolada.se
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 Många av resultaten används som nyckeltal i delår- och årsredovisning av ett flertal 
nämnder. Detta innebär att resultatet används för prioritering och planering.  Resultaten har 
påverkat bland annat insatser för ungas hälsa, skolmåltider och insatser mot kränkningar. 

 Återkoppling sker till; 
o Kommunfullmäktige
o Utbildningsförvaltningen
o Barn- och utbildningsnämnden samt andra nämnder vid begäran
o Samtliga deltagande skolor och rektorsområden vid gymnasieskolan
o Via webben och medborgarplatsen

 Åtgärder bör genomföras för att stärka återkopplingen till respondenterna. 
 Utifrån behov av att kunna ställa fördjupade frågor inom vissa områden och en bedömning 

att alla frågor inte behöver ställas årligen har en tidscykel på tre år planerats. Det innebär att 
vissa frågor kommer att ställas årligen och att en fördjupning sker vart tredje år inom dessa 
områden. 

o År 1 Skola
o År 2 Du och din familj, Arbete och framtid
o År 3 Politik och samhälle, Fritid

Unga granskar
Unga granskar har de senaste åren använts för att ge de ungas perspektiv i olika frågor i de 
beslutade fokusdialogerna. Dialogmetoderna har varierat men oftast har workshop eller 
fokusgruppsamtal använts. Metoden är viktig för att få ungdomars perspektiv i de olika 
fokusdialogerna. Även när det gäller unga granskar är det viktigt att stärka återkopplingen till 
deltagande respondenter. 

Unga och student tycker
Används som metod i fokusdialoger men ger också en möjlighet att följa studenternas åsikter. 
Metoden fungerar inte som enbart en webbenkät. Det krävs ”event” ute på skolor, mötesplatser etc. 
för att nå de unga. Resultaten återkopplas dels i den aktuella fokusdialogen men också via pitea.se. 
Fler ”event” och förbättrad återkoppling till eleverna förväntas ge ett ökat deltagande. 

Unga frågar
Relativt enkel metod att genomföra som är uppskattad av elever, pedagoger och 
fullmäktigeledamöter. Ger en god möjlighet för de unga att få inblick i en politikers arbete och att 
få möjlighet att träffa en politiker och ställa frågor. Metoden har förändrats över tid och nuvarande 
genomförande med att politiker åker ut två och två och träffar klasser ute i skolor fungerar bra. 
Även här skulle återkoppling till de deltagande skolorna/klasserna kunna utvecklas. 

Vad tycker unga?
2015 ställdes frågor om inflytande och medborgardialog i Unga och Student tycker. Resultatet för 
Unga tycker redovisas nedan:

 Det är enkelt att ta reda på vart jag ska vända mig när jag har synpunkter om kommunens 
verksamhet – 54 % av de unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om 
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påståendet att det är enkelt att ta reda på var jag ska vända mig när jag har synpunkter om 
kommunens verksamhet. 

 I Piteå finns det många olika metoder att påverka kommunens verksamhet – 56 % av de 
unga som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att det finns många 
olika metoder att för att påverka kommunens verksamhet. 

 Piteå kommuns invånare kan påverka kommunens olika verksamheter (skola, 
äldreomsorg, vägar, samhällsplanering, kultur- och fritidsfrågor mm) – 71 % av de unga 
som svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att Piteå kommuns 
invånare kan påverka kommunens olika verksamheter. 

 Politikerna i Piteå kommun lyssnar till invånarnas synpunkter – 58 % av de unga som 
svarat på enkäten håller helt eller delvis med om påståendet att politikerna i Piteå 
kommun lyssnar till invånarnas synpunkter. 

2017 ställdes frågan ”Hur vill du vara med och påverka?” i Unga tycker. 

Resultatet visar att de unga föredrar enkäter och sociala medier men kommentarer från de unga har 
också varit att de vill ha mer information om kommunens aktuella frågor och att de vill träffa 
politiker under skoltid 
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På vilka olika sätt skulle du vilja vara med och påverka?

En granskning över tid av resultat från Unga och student tycker visar på att fler och fler anger att de 
föredrar att vara med och påverka via sociala medier och internet. 

Omvärld – andra kommuner 
En mängd olika metoder används. Exempel på metoder är SMS-panel, livechatt, 
ungdomsråd samt unga kommunutvecklare. 

Unga kommunutvecklare används bland annat av Norrköping, Borås och Falköping. 
Metoden innebär att man anställer en grupp unga via feriejobb som ges i uppdrag att 
granska ett eller flera områden. Exempel på områden som granskats har varit ungas 
inflytande, trygghet, arbete. 
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Innovation och verksamhetsutveckling
Innovation och verksamhetsutveckling är långsiktigt prioriterat för att främja Piteå kommuns förmåga 
att möta utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och förändringar i behov av service och tjänster. 
Innovation ses som en viktig del i det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet som bidrar till att 
processer effektiviseras, målgruppsanpassas och kvalitetssäkras. Inom området innovation och 
verksamhetsutveckling görs bland annat satsningar på ledarskapsutbildningar, spridning av goda 
exempel på utvecklingsarbete och erfarenhets/-inspirationsdagar. Piteå kommun deltar också i flera 
kommunsamarbeten, projekt och innovationsnätverk. Från och med 2016 drivs projektet Idésluss för 
hållbar samhällsutveckling i samarbete med Skellefteå kommun via Verket för Innovationssystem 
(Vinnova). En av de centrala aktiviteterna i idéslussprojektet är processkartläggning av befintligt 
innovationsarbete i olika verksamheter inom kommunorganisationen. Målet med processkartläggningen 
är att samla underlag till att bygga en ny strukturerad förvaltningsövergripande innovationsprocess samt 
skapa kravställning till framtida upphandling av digital plattform för idégenerering. 

Som ett komplement till processkartläggning av arbetsgruppers innovationsarbete finns ett behov av att 
få medborgares upplevelser och synpunkter i frågan. Därför har PiteåPanelen inbjudits till en workshop 
om hur man som medborgare vill vara delaktig i Piteå kommuns utvecklingsarbete. 

Deltagande
5 kvinnor och 2 män deltog vid workshopen som genomfördes 2017-10-27, kl. 17.30 - 20.00.

Syfte - frågeställningar
Syftet med workshopen har varit att inventera hur medborgarkontakt och dialog kring utvecklingsidéer 
ser ut i dag och vilka behov av förnyelse som finns. Inledningsvis fick deltagarna en introduktion i 
aktuellt kring innovationsarbetet och arbetet med medborgardialog. 

Frågorna som ställdes vid workshopen. 

1. Hur upplever du möjligheter att komma med idéer och förslag för att utveckla Piteå kommuns 
service och tjänster? 

2. Hur skulle möjligheterna att komma med idéer och förslag kunna stärkas? 

3. Hur upplever du möjligheter till dialog och samarbete i frågor som kan stärka Piteå som ort?

4. Hur kan möjligheter till samarbeten se ut i framtiden för att skapa ett starkare Piteå?

5.  Vad kan Piteå kommun göra för att stärka samarbetsmöjligheter? 
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Resultat 
Hur upplever du möjligheter att komma med idéer och förslag för att utveckla Piteå kommuns 
service och tjänster?

 I gruppen fanns erfarenheter av att bli ”skickad runt” mellan olika tjänstepersoner och en upplevelse 
av att det varit svårt att nå fram med sina synpunkter och idéer.

 Tillgänglighet i kommunhuset var en fråga som kom upp och i gruppen fanns upplevelser av 
försämrad tillgänglighet i och med att dörrarna hålls låsta. 

Det framkom också synpunkter om att det finns många kanaler in men att piteborna inte känner till 
vilka dessa kanaler är. Som exempel nämndes Synpunkten 1och möjligheten att lämna 
medborgarförslag. 

Hur skulle möjligheterna att komma med idéer och förslag kunna stärkas? 

Bemötande – det är viktigt att man inte blir skickad runt mellan olika tjänstepersoner. Den person 
som tar emot samtalet/besöket borde ha skyldighet att ta reda på till vem frågan/idén ska och ta hand 
om att frågan/idén kommer till rätt person. 

Synliggöra de ingångar som finns, tala om att kommunen vill ta emot idéer. Marknadsföra via 
hemsidan, sociala medier och Piteå-Tidningen. 

Idégrupp/idécoach som kan ta emot idéer och förslag från medborgarna. Coacherna ansvarar sedan 
för att föra idéerna vidare. 

Presentera utmaningar och be om förslag på lösningar/idéer. Kanske en kampanj? 

Presentera vad som händer och ge feedback på förslag/synpunkter/idéer som blivit genomförda på 
initiativ av medborgarna. 

Hur upplever du möjligheter till dialog och samarbete i frågor som kan stärka Piteå som ort?

Frågan upplevdes svår att besvara av deltagarna. Ett par av deltagarna menade att de haft sådana idéer 
men att de inte blivit bemötta så bra. Bemötande och handläggning har varit personberoende och när 
det har bytts handläggare så har ärendet stannat av. 

Vad kan Piteå kommun föra för att stärka samarbetsmöjligheter/Hur kan möjligheter till 
samarbeten se ut i framtiden för att skapa ett starkare Piteå? 

Snabbare handläggning när det gäller idéer kring byggande eller andra idéer som kräver tillstånd av 
något slag. 

Slussa idéer till kompetenta människor som kan ta dem vidare. 

1 Piteå kommuns system för att lämna synpunkter, klagomål, beröm 
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Nav för samarbete. 

Skapa arenor för samverkan. Kanske Idé-caféer för att prata idéer och matchmaking.  
Föreningsfrukost? 

Erbjuda administrativ hjälp, hjälpa till med administration och ansökningsstöd. 

Sammanfattning
Upplevelsen som gruppen förmedlar är att det är svårt att veta vart man ska vända sig med idéer och 
förslag. Flera pratar också om erfarenheter av att bli ”skickade runt” mellan olika tjänstepersoner 
innan man kommer rätt. En deltagare uttryckte det som att ”man ska vara uthållig och envis om man 
vill komma med förslag eller idéer”. Ett förslag var en ingång dit man kunde vända sig för att framföra 
sitt förslag/sin idé.

Att presentera utmaningar och be om förslag på lösningar skulle enligt gruppen vara ett bra sätt för 
kommunen att få in medborgares förslag och idéer, ju mer konkret man kan formulera en utmaning 
desto bättre. 

Att skapa arenor för samverkan mellan olika aktörer, bjuda in till deltagande och ge stöd såg gruppen 
också som viktiga faktorer för att skapa ett starkare Piteå. 
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Stöd Landsbygdsbutiker 
2017
17KS686
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§55  
Skidorienterings-VM 2019
18KS102
   

(144 av 943)



(145 av 943)



(146 av 943)



(147 av 943)



§56  
Ansökan om värdskap för 
MR-dagarna 2021
18KS101
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Vill din kommun eller region bli värdstad för Mänskliga 
Rättighetsdagarna? 
  
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har sedan år 2000 varit Nordens och 
Europas främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande 
kring mänskliga rättigheter. Från att ha arrangerats bara i Stockholm, flyttades 
konferensen 2006 ut i landet. Att vara värdstad för de årligen återkommande 
Mänskliga Rättighetsdagarna har blivit alltmer eftertraktat. Tidigare värdstäder har 
beskrivit hur projektet fungerar som en hävstång för det egna människorättsarbetet 
och medför ny kunskap, nya kontakter och inspiration i det fortsatta arbetet. 
Konferensen lockar också över tusen tillresta deltagare som under ett par dagar bor 
och lever i kommunen, och programmet och de medverkande väcker därtill stor 
uppmärksamhet i nationella och lokala medier. 
 
Fakta 
Mänskliga rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt med 
Föreningen Ordfront som ekonomisk och juridisk värd. Kansliet är placerat hos 
Föreningen Ordfront som också är den juridiska person som avtal ingås med. 
 
Ett viktigt komplement till huvudmannen är den nationella arrangörsgruppen. 2016 
består den av tio organisationer som gemensamt står som arrangör av MR-
dagarna – nio frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus 
studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska 
institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för 
Globala Studier vid Göteborgs universitet. 
 
Årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna under 3 dagar (varav en gratis dag) 
cirka: 
2 000 – 4 000 besökare 
70 utställare 
150 programarrangörer 
100 volontärer 
Den huvudsakliga aktiviteten är en tredagars konferens som arrangeras i november 
varje år. Konferensen består av cirka 200 programpunkter (seminarier, workshops, 
föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag etc.), ett utställartorg samt 
nätverksmöjligheter.  
 
Syfte 
Arrangemanget har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och 
intresserar sig för mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella 
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frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten, 
engagemang och nätverkande. Vår vision är att mänskliga rättigheter skall 
genomsyra samhället och syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om 
mänskliga rättigheter samt att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 
Som värdstad delar ni vår vision och samverkar/samarbetar för att förverkliga dem.  
 
Kriterier värdstad Mänskliga Rättighetsdagarna 
Ett önskemål från Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp är att konferensen 
arrangeras runt omkring i Sverige. Övergripande förutsättningar för att 
arrangemanget ska placeras på en önskad ort är det lokala och regionala 
engagemanget för arrangemanget och möjligheten att bidra finansiellt till MR-
dagarnas genomförande. Värdstad för 2017 är Jönköping och 2018 Stockholm. 
Beslut om värdstad tas av huvudarrangörsgruppen.  
 
Engagemang 
En förutsättning för att få arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna i er stad är att det 
finns ett tydligt syfte och en politiskt förankrad vilja. I er ansökan bör ni därför 
motivera varför ni önskar få Mänskliga Rättighetsdagarna till er stad eller region och 
beskriva hur förankringprocessen ligger till. Exempel på motivering kan vara att 
berätta vilket fokus ni önskar att Mänskliga Rättighetsdagarna ska ha och varför, vilka 
långsiktiga effekter ni önskar Mänskliga Rättighetsdagarna ska medföra, hur ni 
arbetar med mänskliga rättigheter lokalt och hur Mänskliga Rättighetsdagarna 
exempelvis skulle kunna bidra med kompetensutveckling eller synliggörande av ett 
pågående arbete osv.    
Eftersom MR-dagarna är ett arrangemang med ett klart syfte om att åstadkomma 
förändring är lokal förankring av arrangemanget önskvärd. En fördel är därför om er 
ansökan har flera avsändare så som t ex en eller flera kommuner tillsammans med 
landstinget eller regionen, länsstyrelsen och/eller lokala civilsamhällesorganisationer. 
  
Finansieringskriterier 
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt med den 
ideella Föreningen Ordfront som ekonomisk och juridisk värd (www.ordfront.se 
)Något förenklat finansieras arrangemanget på tre sätt: genom nationella bidrag 
(inklusive avgift från MR-dagarnas nationella arrangörsgrupp), lokala/regionala 
projektbidrag och intäkter från biljetter, seminarier och utställare.  Kostnaderna för att 
arrangera MR-dagarna uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor årligen.  
En förutsättning för att Mänskliga Rättighetsdagarna ska kunna arrangeras i er stad 
är att det beviljas tillräckliga lokala och/eller regionala projektmedel. Kommunen och 
andra stora lokala aktörer (t.ex. Landsting/Region, Länsstyrelse, högskola/universitet) 
finns ofta med som medfinansiärer av Mänskliga Rättighetsdagarna. Riktmärke för 
den lokala finanseringen är anläggningskostnaden som idag är den största enstaka 
utgiften för MR-dagarna. Kostnaden för en konferensanläggning för 3 dagar inkl. 
teknik och personalkostnader ligger vanligtvis mellan en och två miljoner. Det lokala 
stödet kan antingen vara direkta projektstöd/bidrag från de olika lokala finansiärerna 
fria/rabatterade konferenslokaler eller liknande. Ett större bidrag ger också 
motprestation i form av exempelvis biljetter till konferensen.  
 
Anläggningskapacitet: 
För att arrangemanget ska bli den mötesplats som eftersträvas och generera det 
intäkter som behövs, krävs att det lokalt också finns en anläggning som har tillräckligt 
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stor kapacitet. I normalfallet betyder detta en konferensanläggning/Kulturhus med 
kapacitet att härbärgera 2 000-4 000 personer. I anläggningen bör det finnas 8-10 
programlokaler som rymmer 50 – 300 personer i biosittning och som kan användas 
parallellt samt en större samlingssal som rymmer 800 personer eller fler.  
 
Anläggningen bör också kunna ha möjlighet att ta emot mellan 60 och 80 utställare.  
Lokalen bör leva upp till HSO:s tillgänglighetsrekommendationer för möten och 
konferenser:  
http://hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20ha
ndlingplanen/Tillg%C3%A4ngliga%20konferenser%20-
%20En%20lathund%20f%C3%B6r%20arrang%C3%B6rer.pdf 
 
 
Samverkan med lokala aktörer/lokal medarrangörsgrupp 
När beslut om värdstad har fattats, skapas, i normalfallet, en lokal arbetsgrupp som 
arbetar under ledning av Mänskliga Rättighetsdagarnas kansli. Denna arbetsgrupp är 
oerhört viktig för att göra projektet till mer än bara ett evenemang. Gruppen ska 
förankra projektet lokalt, kartlägga ytterligare, viktiga lokala aktörer och det 
kompetensutvecklingsbehov som finns hos de lokala organisationerna samt agera 
bollplank till MR-dagarnas huvudarrangörer och kansli i val av tema och 
programinriktning.  
Eftersom förutsättningarna ser olika ut på alla orter så ser den lokala organisationen 
lite olika ut från år till år. Arbetet påbörjas vanligtvis cirka 2 år innan 
huvudarrangemanget genomförs.     
   
 
Ansökningsförfarande 2019 och 2020   
 
Intresseanmälan: 
Fram till den 28 november 2017 tar vi emot intresseanmälningar från 
kommuner/regioner som vill medarrangera MR-dagarna 2020. Anmälan och frågor 
skickas till info@mrdagarna.se   
En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den 
lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan 
uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar.   
 
Ansökan om värdstad: 
En formell ansökan skall skickas in till info@mrdagarna.se senast 20 mars 2017. 
Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi, se ovan.  
 
Ett beslut om val av värdstad för 2019 års Mänskliga Rättighetsdagar fattas i augusti 
2017.  
 
En motsvarande ansökningscykel för 2020 sker hösten 2017 och våren 2018.  
 
Observera: 
Eftersom vi redan har fått in flera intresseanmälningar för 2019 är det möjligt att 
redan nu anmäla intresse för 2020. Om din kommun endast har särskilda skäl till att 
välja endast ett av åren är det viktigt att detta framgår i intresseanmälan.  
 

(151 av 943)

http://hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20handlingplanen/Tillg%C3%A4ngliga%20konferenser%20-%20En%20lathund%20f%C3%B6r%20arrang%C3%B6rer.pdf
http://hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20handlingplanen/Tillg%C3%A4ngliga%20konferenser%20-%20En%20lathund%20f%C3%B6r%20arrang%C3%B6rer.pdf
http://hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20handlingplanen/Tillg%C3%A4ngliga%20konferenser%20-%20En%20lathund%20f%C3%B6r%20arrang%C3%B6rer.pdf
mailto:info@mrdagarna.se
mailto:info@mrdagarna.se


Postadress Besöksadress Telefon E-post Webbadress
941 85  PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 @pitea.se         www.pitea.se/kommun

Ansökan om värdskap för MR-dagarna 2021
Piteå kommun ansöker härmed om värdskapet för Mänskliga Rättighetsdagarna för år 2021. 

Piteå kommun och samverkansparter för arrangemanget vill vara ett föredöme när det gäller att 
respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Piteå – med visionen ”Det är hit man kommer när man kommer hem”
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund är ett av tre prioriterade 
övergripande mål för kommunens verksamheter. Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för 
arbetet med mångfald. Arbetet drivs under parollen Ett Piteå för alla med en ansats för 
samverkan med civilsamhället och näringslivet. 
Piteå kommuns verksamhetsplan, vilken beslutas årligen av kommunfullmäktige,  utgör plan 
för mänskliga rättigheter, och Riktlinjer för Mänskliga rättigheter – mångfald tydliggör hur 
den planen ska förverkligas. Riktlinjerna avser att i ett helhetsperspektiv ge uppdrag om hur Piteå 
kommun ska utveckla sitt arbete för att nå ökad mångfald som en förutsättning och möjlighet för 
tillväxt. Kommunledningsförvaltningen, samordnar arbetet för riktlinjerna internkommunalt 
genom samarbete via Strateggrupp mångfald MR. Riktlinjerna ska följas upp och revideras 
vartannat år.
Reglementen. I nämnders och bolags reglementen är inskrivet att ”Nämnden/bolaget ska i 
sina verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de 
mänskliga rättigheterna.” 

Agenda 2030.  Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i större och 
mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030 utifrån det ansvar som kommunen 
bedöms ta i dessa frågor. Mål, nyckeltal och syften finns inarbetade i kommunens 
verksamhetsplan för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med 
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. I Piteå kommun ingår arbetet för 
målen i Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. MR utgör utgångspunkten i kommunens arbete  
med Agenda 2030.

MR kommun. Kommunstyrelsen beslutade i september 2017 att Piteå kommun aktivt ska 
arbeta för att Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun från 2020-06-30. För genomförandet av 
detta arbete finns en särskild plan och arbetet med kommunikation, allmänhet och 
arbetsplatser samt folkbildning intensifieras från mars 2018. Rättighetsarbetet kommer att 
synliggöras och tydliggöras i kommunen genom utställningar, skriften Värt att veta, sociala 
medier, arbete i skolorna med mera. En lansering av ett kommunikations koncept som också 
riktas till näringslivet kommer att genomföras  
Piteå firar 400 år som stad år 2021 rättighetsarbetet är en del i det konceptet för 400 års 
firandet. Förslaget att tt genomföra MR dagarna 2021 är också en del av detta. Mänskliga 
rättigheter ska på olika sätt vävas in i befintliga event och arrangemang under jubileumsåret 
2021..
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MR i styrning och ledning. Piteå Kommun har som en av tio kommuner deltagit i ett projekt 
drivet av SKL med syfte att inarbeta MR i styrning och ledning. Utgångspunkten i det 
projektet har varit att mänskliga rättigheter bör stärkas både i den politiska styrningen, 
professionens kunskapsbyggnad och medborgarnas medvetande. Inom det projektet har vi 
tillsammans med Umeå kommun och Uppsala Universitet utvecklat ett analysverktyg som 
kan användas till analys av hur en i den egna verksamheten arbetar för MR. 

Utbildning MR. Kommunstyrelsen (KS) har beslutat om en långsiktig plan för utbildning inom 
mänskliga rättigheter. 2017 är uppbyggnadsår, utbildningskonceptet är formulerat som en långsiktig 
och hållbar kunskapsuppbyggnad och bygger på tre delar. Dels en generell utbildning kring Mänskliga 
rättigheter (MR). Dels fördjupning med olika teman olika år där HBTQ är tema under 2017 – 2018. 
Och dels årliga verkstäder med flera teman där exempelvis HBTQ, tillgänglighet, jämställdhet, 
barnkonventionen, normkritiskt förhållningssätt är fokusområden. Som grund används webbaserad 
utbildning som SKL tagit fram i samarbete med Uppsala Universitet. Analysverktyget som tagits fram 
finns som ett verktyg kopplat till utbildningskonceptet. 

HÅJ Modellkommun. Kommunens arbete som drivits som HÅJ Hållbar jämställdhet, utgår från de 
nationella målen för jämställdhetspolitiken, jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 
jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra, jämställd utbildning och jämställd hälsa. Piteå kommun har undertecknat CEMR- 
deklarationen som riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. Under 2016 har en 
fokusdialog genomförts med ca 500 pitebor kring kvinnor och mäns förutsättningar att leva, bo och 
verka i Piteå. Åtgärder är antagna i Riktlinjer för Mänskliga rättigheter – mångfald. Inom ramen för 
Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina 
arbetssätt med varandra. Piteå är en av sex modellkommuner. Spridning till 15 nya kommuner utifrån 
den modell som SKL och modellkommunerna utvecklat i pilotprojektet pågår.

ECCAR. En Europeisk koalitionen av städer med syfte att skapa ett nätverk av städer/kommuner som 
vill utbyta erfarenheter för att förbättra sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. 
Piteå kommun har deltagit i det svenska nätverket. Vartannat år ska kommunens arbete mot 
diskriminering och rasism utvärderas utifrån ECCARS tiopunktsprogram. 

Samverkan
En central del av kommunens arbete handlar om samverkan. Att en kommun delar ansvaret för sin 
verksamhet mot kommunmedborgarna med andra kommuner gör granskningen och 
ansvarsutkrävandet svårare. Dialogen med medborgare behöver därför stärkas och hitta nya vägar. I 
dagsläget har kommunen en aktiv samverkan med civilsamhälle, föreningar och organisationer på 
flera plan i arbetet med att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism men 
samtidigt finns ambitionen att denna samverkan ska kunna stärkas än mer. En önskvärd effekt av att 
MR-dagarna genomförs i Piteå  är att samverkansarbetet lokalt och regionalt blir än mer förstärkt inom 
en rad olika områden. Genom MR-dagarna och synliggörandet av pågående arbeten lokalt och 
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regionalt kan vi bygga ett fördjupat engagemang och ge inspiration till att gemensamt fortsätta 
utvecklings- och samverkansarbetet. 

Möjliga samverkansparter
Länsstyrelsen arbetar med att samordna och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter, i 
länsstyrelsernas MR-nätverk har rättighetsbaserat arbetssätt på senaste tiden stått i fokus. Målet är att 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och 
verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att stödja kommuner, landsting och andra aktörer i 
arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Syftet med att utveckla föräldrastöd är 
att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Viktiga utgångspunkter är det 
jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Därutöver är länsstyrelsens jämställdhetsarbete en 
central del i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna.

Region Norrbotten driven nu ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi 
2030 för en hållbar utveckling. Devisen är ”Vi vill skapa Sveriges mest hållbara, jämlika och 
jämställda regionala utvecklingsstrategi”. Här finns en ambition att tillgodose alla människors 
grundläggande behov och att säkerställa de mänskliga rättigheterna . Region Norrbotten har 
nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Norrbottens folkhälsostrategi är antagen i februari 2018 
syftet med strategin är att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i 
hälsa och i förlängningen förbättrar den. 

LTU Luleå Tekniska Universitet har som mål att aktivt genom forskning, utbildning, kultur och 
samverkan delta i utvecklingen av ett attraktivt hållbart samhälle. LTU:s kultur och arbetsklimat 
präglas av en gemensam värdegrund som bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar

Civilsamhället har genom föreningslivet en viktig roll i samhällsutvecklingen och i arbetet med att 
stärka och främja de mänskliga rättigheterna. Bland annat bidrar föreningslivet till bättre folkhälsa, ett 
bredare kulturliv och ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom 
föreningslivet. Föreningslivet representerar också den mångfald av människor som finns i Piteå och 
kan genom sina olika verksamheter ge förutsättningar för ökad inkludering. 

Sparbanken Nord. Sparbanksrörelsen har en historia sedan 1800-talet då målet var att minimera 
fattigvårdsbehoven. Nu är återinvestering av pengar regionalt en självklarhet. Den lokala närvaron är 
grundtryggheten. Sparbanken Nord Vi stödjer samhällsutvecklingen genom olika satsningar via 
Framtidsbanken. Satsningar med värdegrundsfrågor är viktiga exempelvis delas ett mångfaldspris ut 
inom idrottsrörelsen.   

Andra kommuner i regionen kommer också att involveras. 

MR-dagarna i Piteå kommer att generera en rad positiva synergieffekter och ge regionen en skjuts att 
komma vidare, vidareutveckla och fördjupa samarbeten i en hållbar riktning.
De effekter vi förväntar oss för regionens vidkommande av MR-dagar i Piteå är till exempel
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- Ett ökat engagemang för hållbara samarbetsformer mellan olika aktörer när det gäller att 
synliggöra, respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

- En ökad samlad kompetens om de mänskliga rättigheterna och vilka skyldigheter dessa 
rättigheter innebär för såväl offentlig, privat och civil verksamhet.

- Ökad respekt för individen vid utövandet av den offentliga makten, så att kränkningar av 
rättigheter kan förebyggas och förhindras.

Förutsättningarna för att utveckla regionen som en attraktiv plats att verka och leva i stärks ytterligare

Tillit till samhället
Utvecklingen i dagens samhälle är komplex. Å ena sidan finns ett starkt stöd för att öppenheten och 
inkluderingen ökat över tid men å andra sidan vittnar många samtidigt om ett hårdare samhällsklimat 
där diskriminering och rasism visar sig allt tydligare. Därför är det viktigare än någonsin att stå upp för 
de mänskliga rättigheterna och se till att de förverkligas i praktiken.

Den grundläggande kunskapen om mänskliga rättigheter behöver öka. För att arbetet ska få genomslag 
är det viktigt att konkretisera och begripliggöra vad mänskliga rättigheter innebär och vad ett utvecklat 
rättighetsarbete kan betyda för samhällsutvecklingen. Det handlar om att visa hur mänskliga 
rättigheter är en plattform för det vardagliga arbetet i praktiken och stärker tilliten 

Det är människors värderingar som i hög utsträckning avgör om en kommun kan bygga upp 
fungerande verksamheter Tillit är en grundläggande funktion i alla samhällen, det fungerar som olja i 
maskineriet och ser till att interaktioner mellan personer och organisationer löper smärtfritt. Med hög 
grad av ömsesidig tillit och tolerans i samhället följer en förvissning om att människor generellt 
behandlas lika av myndigheterna, att offentliga pengar används på ett rimligt sätt.

Piteå som värd
Piteå har goda förutsättningar att stå som värd för kommande MR-dagar. Det finns en modern och 
välutrustad konferensanläggning, Pite Havsbad med kapacitet att inrymma konferensen. Inom 
kommunen finns erfarenhet av stora evenemang som genomförts i bred samverkan exempelvis SM-
veckan. 

Inom Piteå pågår en rad olika initiativ, verksamheter och aktiviteter när det gäller människorättsarbete. 

 Piteå är fristad förmusiker.
 Inom kommunens organisation pågår kontinuerligt utbildningar inom området mänskliga 

rättigheter med fokus på diskrimineringsgrunderna, just nu HBTQ och jämställdhet.
 Kommunens är medlem i de nationella nätverket Svenska ECCAR och arbetar i enlighet med 

10-punktsplanen som den Europeiska koalitionen Städer mot rasism ECCAR antagit
 Det finns ett regionalt Rättighetscentrum som drivs av Sensus studieförbund och som 

kommunen medfinansierar. 
 Kommunen deltar som aktiv partner i ett nationellt utvecklingsnätverk  för att främja 

mänskliga rättigheter
 Kommunen bedriver ett systematiskt arbete med social inkludering och social hållbarhet i 

stadsplaneringen.
 Det finns en bredd av kulturarrangemang och aktiviteter i kommunen som ger uttryck för 

mångfald i samtiden. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Webbadress
941 85  PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 @pitea.se         www.pitea.se/kommun

Tillsammans med Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, civilsamhället genom föreningar och 
Sparbanken Nord och Pite Havsbad vill vi bidra till att MR-dagarna 2021 blir ett givande, inspirerande 
och utvecklande arrangemang som kan fungera som en hävstång för fortsatt nätverksbyggande och 
utveckling.  

Vi avser samlat att bidra med erforderliga ekonomiska medel och personella resurser för 
förverkligandet. Riktmärke för den lokala finansieringen är enligt arrangören 
anläggningskostnaden som vanligtvis ligger mellan en och två miljoner. 

Piteå 2018-03-xx

Kommunstyrelsens ordförande
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Vad menas med delegering
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.

Delegater

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 §  kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får 
uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd.

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till kommunstyrelsen (6 kap 40 § KL). Anmälan 
av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen ska redovisas på nästa styrelsesammanträde. 
Återrapporteringen är viktig för att kommunstyrelsen dels ska kunna följa hur beslutanderätten 
används och dels för att beslutet ska få laga kraft. 

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs 
på den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat. 

Ärenden som inte får delegeras

Beslut i följande ärenden får inte delegeras (6 kap 38 § KL):
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars större vikt

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv.
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Delegering i brådskande ärenden

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en 
regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa 
sammanträde utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde.

Återkallelse av delegation

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Kommunstyrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte har 
fattat ett beslut. 

Jäv

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna (6 kap 28-32 §§ KL gäller 
för förtroendevalda och anställda) 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden 
saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering  
enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att 
redovisa på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande.

Styrande dokument

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom 
delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa 
uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska 
betraktas som ett komplement till denna. 
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1 Allmänna ärenden Delegat
A Teckna kommunens firma Ordförande/1:e vice ordförande/kommunchef 

var för sig.
B Brådskande ärenden då beslut inte kan 

anstå till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde

Ordförande; Ers: 1 vice ordförande

C Utse ombud med behörighet att föra 
kommunens talan i domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag

Ordförande; Ers: Kommunchef, 
Avdelningschef styrning och ledning

D Behörig att ta emot rekommenderade 
brev

Registrator/administratör/kommunsekreterare

E Behörig att skriva på delgivning Registrator/kommunsekreterare/administratör
F Yttrande angående hemvärnsmän Avdelningschef styrning och ledning; Ers: 

Räddningschef
G Medlemskap i föreningar och 

organisationer inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och utse 
ledamöter för dessa

Kommunstyrelsens personal- och 
arbetsutskott

H Yttrande i mantalsskrivningsärenden Kommunjurist; Ers: Avdelningschef styrning 
och ledning

I Tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen

Kommunstyrelsens personal- och 
arbetsutskott

J Ändra överklagat beslut eller 
föreläggande enligt 27 § första stycket 
förvaltningslagen

Chef för tjänsteman som fattat beslut

K Beslut att avvisa för sent inkommet 
överklagande enligt 24 § 
Förvaltningslagen

Kommunjurist; Ers: Avdelningschef styrning 
och ledning

L Personuppgiftsbiträdesavtal, 
undertecknande

Ordförande; Ers: vice ordförande

M Öppna sociala media konto Kommunikationschef/Ansvarig digitala 
media

N Rätt att vid förfall för angiven 
tjänstemannadelegat utöva den 
delegerande beslutanderätten 

Kommunchef

2 Handlingar- utelämnande 
avslagsbeslut

Delegat

Beslut att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge 
yttrande över överklagan av sådant beslut.

A Inköp Inköpschef; Ers: kommunjurist
B Ekonomi Ekonomichef; Ers: kommunjurist
C Personal Personalchef; Ers: kommunjurist
D Centralarkivet Kommunarkivarie; Ers: kommunjurist
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E Räddningstjänsten Räddningschef; Ers: kommunjurist
F Övriga ärenden Avdelningschef styrning och ledning; Ers: 

kommunjurist

3 Sponsring enligt riktlinjer för Piteå 
kommuns sponsring

Delegat

A Sponsring av förening med 
elitidrottare

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B All övrig sponsring utom 
elitidrottssponsring

Handläggare för sponsringsärenden; Ers: 
Kommunchef 

C Upphävande av sponsringsavtal Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

D Undertecknande av sponsringsavtal 
som beslutats av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott

Handläggare sponsringsärenden; 
Ers: Kommunchef

4 Externt finansierade projekt Delegat
A Undertecknande av förbindelse om 

medfinansiering av offentliga medel
Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef

B Rekvisitioner av stöd till offentliga 
medel

Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef

C Ansökningar om offentliga medel Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef 

5 Markanvisningsavtal- ej 
detaljplanelagt område

Delegat

A Längre än två år Kommunstyrelsens personal- och 
arbetsutskott

B Mindre än två år Ordförande; Ers:1 vice ordförande

6 Köpehandlingar fastigheter Delegat
A Undertecknande av medförvärv och 

försäljning av fastigheter
Ordförande; Ers: 1 vice ordförande
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7 Inköp Delegat
Upphandlingsbeslut över 0,1 prisbasbelopp enligt riktlinjer för Piteå kommuns 
upphandling (upphandlingar under 0,1 prisbasbelopp [2018: 4 550  kr] liksom avrop på ramavtal 
betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna)
(kommunstyrelsen är ansvarig för ramavtal vilka nyttjas av flera än en förvaltning, kommunstyrelsens 
förvaltningsspecifika köp samt bygg- och anläggningsentreprenader).

A Beslut om ramavtal som nyttjas av fler 
än en förvaltning, kommunstyrelsens 
förvaltningsspecifika köp, bygg och 
anläggningsentreprenader samt övriga 
upphandlingsbeslut över 46 
prisbasbelopp (2018: 2 093 000 kr) 

Kommunstyrelsens personal- och 
arbetsutskott

B Ramavtal vid upphandling upp till 
eller lika med 46 prisbasbelopp 
(2018:2 093 000 kr)

Inköpschef; Ers: Ekonomichef

C Övriga upphandlingsbeslut över 15 
prisbasbelopp (2018:682 500 kr)

Respektive förvaltningschef inom egen 
nämnd

D Beslut om ramavtal som nyttjas av 
flera än en förvaltning, 
förvaltningsspecifika köp samt bygg- 
och anläggningsentreprenader upp till 
eller lika med 46 prisbasbelopp
( 2018: 2 093 000 kr) 

Inköpschef; 1:e Ers: Kommunchef  
2:e Ers: Ekonomichef 

E Beslut om ramavtal och övriga 
upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 5 prisbasbelopp (2018: 227 500 
kr)

Avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen var för sig

F Upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 1 prisbasbelopp (2018: 45 500 
kr)

Ansvarig chef

G Brådskande inköp, service och 
underhållsåtgärder för att kunna 
upprätthålla räddningstjänstens 
beredskap. Ej under dagtid. Ej 
beloppsgräns

Insatsledare (i samråd med räddningschef i 
beredskap)
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8 Indrivningar och avskrivningar av 
fordringar

Delegat

A Indrivning av obetalda och till 
betalning förfallna fordringar 
innefattande rätten att på kommunens 
vägnar söka betalningsföreläggande, 
lagsökning och vidta övriga 
inkassoåtgärder samt att söka 
utmätning i lös och fast egendom och 
att i samråd med berörd förvaltning 
ansöka om vräkning och konkurs. 
Bestridande samt återvinning i mål 
avseende betalningsföreläggande.

Ekonomikonsulterna inom kundreskontra

B Avskrivning av kommunens fordran 
mot kund som hänför sig till 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde.

Över 200 000 kr kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott.
Under 200 000 kr Kommunchef.

C Bokföringsmässiga avskrivningar där 
fordran mot gäldenär kvarstår.

Ekonomichef, koncerncontroller och 
ekonomer inom ekonomiavdelningen var för 
sig.

9 Optionsrätt Delegat
A Undertecknande av avtal om 

optionsrätt
Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande

10 Deklaration för mervärdeskatt Delegat
A Undertecknande av deklaration för 

mervärdeskatt
Ekonomichef/Ekonomer 
ekonomiavdelningen/Koncernkontroller var 
för sig 

11 Borgensförbindelse - 
bostadsförsörjning

Delegat

A Undertecknande av 
borgensförbindelse till stöd för 
bostadsförsörjningen 

Ekonomichef; Ers: Ordförande

12 Bank Delegat
A Undertecknande av 

betalningsuppdrag/anvisning
Ekonomichef/Koncernkontroller/Ekonomer 
vid ekonomiavdelningen/Ekonomikonsulter 
två i förening. 

13 Upptagande av lån inom den Delegat
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beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt

A Upptagande av långfristiga lån Ordförande; Ers: 1:e vice Ordförande
B Konvertering eller förlängning av 

långfristiga lån
Ekonomichef; Ers: kommunchef

C Upptagande av tillfälliga lån och 
krediter

Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande 

14 Omfördelning från driftsanslag till 
investeringsanslag under löpande 
budgetår i enlighet med 
verksamhetsplan antagen av KF

Delegat

A Kommunledningsförvaltningen Kommunchef; Ers: Ekonomichef
B Räddningstjänsten Räddningschef. Ers: Ekonomichef

15 Kapitalförvaltning Delegat
A Teckna avtal med uppdragstagare 

gällande externa förvaltningsuppdrag
Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande

B Volymer och fördelning mellan olika 
aktörer utifrån Finanspolicy och 
Finansriktlinjer.

Ekonomichef; Ers: Kommunchef
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6 Personalfunktion Delegat
A Med bindande verkan för kommunen 

genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare rörande 
löneöversynen

1:e vice ordförande

B Övriga kollektivavtal avseende 
relation mellan arbetstagare och 
arbetsgivare

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

C Förhandla på kommunens vägnar 
enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 och 
38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden sker efter 
samråd med dem.

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

D Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

E Själv eller utse ombud för att föra  
kommunens talan i frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare.

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig.

F Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare

Personalchef/Personalstrateg var för sig.

G Lämna uppdrag som avses i lagen 
om vissa kommunala befogenheter 6 
kap 3 § Kommunal delegation

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

H Beslut i ärenden om belöningar 
enligt fastställda bestämmelser på 
förslag från förslagsverksamheten

Personalstrateg
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17 Anställningsbeslut Delegat

A Kommunchef Kommunstyrelsen
B Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott i samråd med nämndens 
ordförande

C Avdelningschef Förvaltningschef 
D Första linjens chef Närmast överordnad chef
E Övriga utom korta vikariat mindre än 

6 månader
Respektive chef

F Anställningar mindre än 6 månader Respektive chef/bemanningsenhet var för sig

18 Lönebeslut vid nyanställning för: Delegat
A Kommunchef Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott i samråd med personalchef
B Förvaltningschef Kommunchef i samråd med personalchef
C Avdelningschef Förvaltningschef **
D Första linjens chef Närmast överordnad chef**
E Övriga anställda Personalspecialist
F Lönebeslut under pågående 

anställning
Personalchef/ Personalstrateg lönebildning 
var för sig

**Respektive chef har ansvar för lönesättning, men lönesättningen ska föregås av 
samråd med personalchef/personalstrateg lönebildning. Om enighet ej uppnås 
delegeras beslutanderätten till kommunchef.

19 Uppsägning, avsked, disciplinära 
åtgärder samt avstängning:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

B Övriga anställda Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig

20 Godkännande av bisyssla: Delegat
A Förvaltningschef Kommunchef
B Avdelningschef Förvaltningschef
C Övriga anställda Förvaltningschef
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21 Beslut om särskild avtalspension 
samt om åtgärder om att kvarstå i 
tjänst efter uppnådd 
pensionsålder:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunchef
B Övriga anställda Förvaltningschef tillsammans med 

personalchef

22 Beslut om ledighet med eller utan 
lön:

Delegat

A Förvaltningschef Kommunchef
B Övriga anställda Närmaste chef

23 Beslut om ledighet för fackligt 
uppdrag:

Delegat

A Anställda Närmaste chef beslutar om ledigheten och 
personalchef/personalstrateg lönebildning om 
lön ska utgå för ledigheten, var för sig.

24 Omplacering i samband med 
rehabilitering:

Delegat

A Anställda mellan verksamheter Personalspecialist inom rehabilitering*
*Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner

25 Säkerhetssyddarbetet och 
säkerhetsarbetet

Delegat

A Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet i säkerhetsfrågor

Säkerhetsansvarig; Ers: Kommunchef

B Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet
i säkerhetsskyddsfrågor

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

C Rätt att träffa överenskommelse med 
kommunala
bolag om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

D Utföra säkerhetsprövning av personal 
samt ansöka om registerkontroll

Säkerhetsskyddschef;
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef

E Utföra säkerhetsskyddsprövning av 
säkerhetsskyddschef och ersättare till 
denne samt ansöka om 
registerkontroll

Säkerhetsansvarig; Ers: Kommunchef
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Sid 13

______________________________________________________________
Beslut KS 2009-11-30 § 259
Revidering KS 2010-06-07, § 108
Revidering KS 2011-03-11, § 55
Revidering KS 2012-08- 20 § 149
Revidering KS 2012-10-01, § 168
Revidering KS 2013-01-28, § 10
Revidering KS 2015-01-13, § 7
Revidering KS 2018-03-05, § 57
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning

Uppföljning 2017

VAD VAD VEM HUR Till vem? När?

Avtal tecknas men nyttjas inte 

vid köp vilket leder till färre 

anbudsgivare och 

konstnadsfördyringar, pris, 

felaktigt jämfört med avgtal 

(Kännbar och möjlig)

Avtalscontroller inom 

Inköp/ekonomiavd.

Uppföljning av tecknade avtal 

avseende pris och villkor, 

avtalstrohetsmätning

Inköpschef fortlöpande, övergripande 

återrapport till KS/KF i samband med 

årsbokslut

Avtalscontroller anställd from augusti 2017. 

Uppföljningsarbetet har inletts med 

stickprovskontroller inom några områden. 

Återkoppling till berörda verksamheter samt 

förvaltningschefsgrupp. Utveckling av 

uppföljningen kommer att fortgå under 

2018.

Risk att inte kunskapsbyggande 

hos medarbetarna prioriteras. 

(kännbar och mindre sannolik).

Företag med tillväxtambitioner 

eller etableringsbehov får inte 

kontakt alternativt får inte den 

hjälp de har rätt till (allvarlig, 

mindre sannolik).

Uppföljning av svarsfrekvens på 

företagslots, kontinuerlig 

uppföljning vid 

Näringslivsenhetens 

arbetsplatsträff.

Rapport till KS dec 2018 Lansering och upplägg av utbildningar är 

gjorda i nya Insidan som blev försenad från 

våren -17 till november -17 vilket har 

inneburit att chefer och medarbetare inte 

haft tillgång till de digitala utbildningarna 

och stödmaterialen till dem under större 

delen av 2017.

Företagslots

8

Kontinuerlig uppföljning vid 

Näringslivsenhetens 

arbetsplatsträff

Näringslivsenheten Nyckeltal samt process Rapport via ÅR samt löpande till 

Näringslivschef

Löpande utveckling har under sommaren 

stannat av.  Fortsatt utvecklings-arbete 

planeras igen inkl marknadsföring av 

tjänsten.

Riktlinjer MR och mångfald inte får 

genomslag i organsiationen, minskad 

mångfald kan leda till minskad 

befolkningsutveckling

6

Kontinuerlig uppföljning i 

strateggrupp .

Kontinuerlig uppföljning i 

strateggrupp .

Strategiska enheten Kontinuerlig uppföljning i 

strateggrupp .

Kontrollmetod Rapport

Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen

Avtalsuppföljning

9

Rutiner för beställning och köp, 

Avtal och villkor jämfört med 

betalda fakturor

Ramavtal

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning Kontrollmiljö/ kontrollaktiviteter Kontrollmoment Kontrollansvarig
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning

Uppföljning 2017

VAD VAD VEM HUR Till vem? När?

Årsredovisning, delårsredovisning, 

månadsrapporter Att åtgärder inte finns för 

områden med låg måluppfyllelse 

(1och 2) i årsredovisning 2017. 

(kännbar och mindre sannolik)

6

Kontroll av åtgärder och 

aktiviteter via ”Genvägen”

Kontroll av åtgärder och 

aktiviteter via ”Genvägen”

Strategiska enheten Kontroll av åtgärder och 

aktiviteter via ”Genvägen”

Rapport till KS i samband med årsbokslut Uppföljningen hur kontrollen efterlevts sker 

först efter antagen års-redovisning.

Ekonomer inom  

Ekonomistyrning/Ekonomiavd.

Finansriktlinjer har uppdaterats och avtal 

om diskretionära förvaltning anpassas 

successivt efter gällande styrande 

dokument.
Förberedelser inför kommande års 

återföring av pensionsskuld i räkenskaperna 

är inledda  och kommer att fortgå under 

2018.

Kontrollansvarig Kontrollmetod RapportGranskningsområde rutin/process Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning Kontrollmiljö/ kontrollaktiviteter Kontrollmoment

Rapport till KS Utfallet av den tillväxtpolitiska reserven 

redovisades för KS 171127. Dels den totala 

fördelningen av medel från tillväxtpolitiska 

reserven men också redovisning av några 

utvalda projekt. Detta år gjordes en 

fördjupad redovisning av Destination Piteå, 

Filmpool Nord och Spria Mare.

Kapitalförvaltning Processöversyn inkl 

dokumentation, Fortlöpande 

analys av placeringar utifrån 

Finanspolicy och Finansriktlinjer

Ekonomichef, veckovis uppdatering. 

Övergripande återrapportering till KS i 

samband med månads-, delårsoch årsbokslut

Tillväxtpolitiska reserven Att utbetalningar inte följer 

fastställda riktlinjer (Lindrig, 

möjlig)

6

Upföljning av utbetalningar från 

den tillväxtpolitiska reserven

Kontinuerlig uppföljning Näringslivsenheten Process 

Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god 

ekonomisk hushållning

Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig

Finansförvaltning Felaktiga placeringar, för stort 

risktagande, spekulation, ett 

ickeagerande (Allvarlig och 

mindre sannolik) 8

Dokumentation och information 

från resp bank, manuella rutiner 

inom enheten
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning

Uppföljning 2017

VAD VAD VEM HUR Till vem? När?

De lagar, regler och riktlinjer som finns följs

Chefen följer upp arbetet 

veckovis, kontroll av fellistor för 

åtgärd.

Personalchef och chef för Lönecenter har 

återkommande möten för att följa upp 

verksamheten. Under 2017 sker 

uppföljningen minst en gång/mån..

Andelen felaktiga löner bedöms vara låg. Ev 

fel åtgärdade omgående. Långa svarstider på 

ärenden som skapar frustation i 

verksamheterna. Anställningsbeslut ej 

registrerade löpande med konsekvens att 

personuppgifter och inloggningsmöjligheter 

inte finns i nödvändiga IT-system. Bristande 

kunskap på Lönecenter har medfört 

merarbete i vår egen organisation för att 

stödja våra egna verksamheter.

Utbildning av ny personal.

Kommunstyrelsen skall redovisa 

de motioner resp 

medborgarförslag som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen 

skall ske vid två tillfällen per år, 

en gång på våren och en gång på 

hösten. (Ur kommunfullmäktiges 

arbetsordning §29 Motioner resp 

§30 Medborgarförslag.

Kontroll av att 

återrapportering till 

kommunfullmäktige följs 

utifrån särskilt excelark som 

administreras av 

kommunledningsförvaltningen 

där ärendegången beskrivs från 

inkommet till beslut.

Risken är att en nämnd  som 

handlägger medborgarförslag 

inte gjort det inom ett år. Ej 

besvarade medborgarförslag ska 

också redovisas till 

kommunfullmäktige. (lindrig och 

möjlig).

En nämnd  som handlägger 

medborgarförslag ska redovisa 

dessa till kommunfullmäktige. 

Redovisningen skall ske minst en 

gång om året om de beslut som 

fattats i ärendena. Nämnden skall 

även informera om de ärenden 

som inte avgjorts inom ett år.

Kontroll av att 

återrapportering till 

kommunfullmäktige följs 

utifrån särskilt excelark som 

administreras av 

kommunledningsförvaltningen 

där ärendegången beskrivs från 

inkommet till beslut.

Redovisning i juni samt december varje år Under året har ej besvarade Motioner och 

Medborgarförslag återredovisats till 

kommunfullmäktige 2 ggr. Förutom det har 

de följts upp regelbundet under året på 

motionsberedningar med politiken. Vid 

återredovisning december 2017 hade 2 

motioner och 8 medborgarförslag passerat 1 

årsgränsen. Ytterligare strukturering behövs 

för att förbättra hanteringen.

Att medborgarförslag tagna i nämnd 

besvaras

6

Utsedd handläggare inom 

kommunledningsförvaltningen

Redovisning till 

kommunfullmäktige som eget 

ärende utifrån excelark

Redovisning i december varje år Under året har ej besvarade Motioner och 

Medborgarförslag återredovisats till 

kommunfullmäktige 2 ggr. Förutom det har 

de följts upp regelbundet under året på 

motionsberedningar med politiken. Vid 

återredovisning december 2017 hade 2 

motioner och 8 medborgarförslag passerat 1 

årsgränsen. Ytterligare strukturering behövs 

för att förbättra hanteringen.

Chef för Lönecenter.

Att motioner och medborgarförslag 

besvaras

Risken är att motioner resp 

medborgarförslag inte beretts 

färdigt och besvarats inom ett år. 

(Lindrig och möjlig)

6

Utsedd handläggare inom 

kommunledningsförvaltningen

Redovisning till 

kommunfullmäktige som eget 

ärende utifrån excelark

Löneutbetalning Felaktiga löner utbetalas, 

uppkomna löneskulder inte 

regleras, brott mot centrala 

avtal. Under inkörningsåret 2017 

pga ny personal och nya rutiner 

för chefer i Piteå (kännbar och 

möjlig).
9

Lönekonsulter och 

systemadministratörer på 

Lönecenter i Älvsbyn genomför 

daglig registrering enligt 

uppgjorda rutiner.

Kvalitetssäkring genomförs före 

och efter löneutbetalning vid 

Lönecenter i Älvsbyn.

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning
Kontrollmiljö/

kontrollaktiviteter Kontrollmoment
Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning

Uppföljning 2017

VAD VAD VEM HUR Till vem? När?

Möjliga risker, förluster och förstörelse 

inringas, bedöms och

förebyggs

Ekonomikonsulterna inom 

Ekonomiadministration/ekono

miavd.

Enhetschef Ekonomiadministration 

fortlöpande.

Upphandlingen överklagas och 

att vi står utan beslutsstsöd från 

november 2017. Risk för stort 

tidsuttag i alla förvaltningar pga 

manuellt arbete. (Kännbar och 

möjlig).

Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet till skydd mot olyckor. 

Årsuppföljning enligt lagen om skydd mot 

olyckor samt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. Årsuppföljning enligt lagen 

om extraordinära händelser fredstid hos 

kommuner och landsting.

Uppföljning enligt lag av Räddningstjänst. Årliga uppföljningar av räddningschef. Rapporteras årligen till Kommunstyrelsen. Uppföljning för 2017 planeras ske i 

kommunstyrelsen under 2018 efter att 

sammanställning är genomförd.

Processöversyn inkl 

dokumentation, 

dokumenthantering-plan stäms 

av med arkivarie

Processöversyn är inledd. Uppdatering av 

dokumenthanteringsplan utförs under 2018.

Upphandling av beslutsstöd 9 Enligt LOU. Konsulthjälp vid 

upphandlingsunderlag för att 

hitta bra utvärderingsmodller och 

undvika överklagan

Utvärderingsmodell Strategiska  enheten samt 

styrgrupp

enligt LOU Rapport till KS AU - om överklagan sker Upphandlingen överklagades inte och 

ekonomirapporterna kunde lanseras innan 

det gamla IT-stödet lades ned.

Dokumenthantering räkenskapsmaterial Felaktig gallring av 

räkenskapsmaterial (Allvarlig och 

mindre sannolik)

8 Arkiveringsrutiner av 

räkenskapmaterial i 

pappersformat och digitalt 

format, manuella rutiner inom 

enheten

Räkenskapsmaterial

Granskningsområde rutin/process
Väsentlighet- och

Riskbeskrivning riskbedömning

Kontrollmiljö/

kontrollaktiviteter Kontrollmoment
Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport
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Kommunstyrelsen Budget 2018 Budget 2017
Belopp angivning i tkr

Kommunstyrelsen 5 335,2 5 276,0
Intäkter
Personalkostnader 4 103,0 3 987,0
Övriga kostnader 1 232,2 1 289,0

Kommunledningsförvaltning övergripande 7 841,8 8 213,0
Intäkter
Personalkostnader 1 910,4 1 829,0
Övriga kostnader 5 931,4 6 384,0

Administrativa enheten 0,0 22 925,5
Intäkter
Personalkostnader 8 362,3
Övriga kostnader 14 563,2

Strategiska enheten 0,0 6 422,9
Intäkter -150,0
Personalkostnader 3 157,0
Övriga kostnader 3 415,9

Kommunikationsavdelningen 7 107,9 6 964,1
Intäkter -100,0 -100,0
Personalkostnader 5 532,8 5 373,0
Övriga kostnader 1 675,1 1 691,1

Näringslivsavdelningen 45 485,1 45 102,8
Intäkter -4 169,0 -4 169,0
Personalkostnader 5 660,8 5 484,1
Övriga kostnader 43 993,3 43 787,7

Avdelning för Styrning och Ledning 27 937,4 0,0
Intäkter -150,0
Personalkostnader 10 809,3
Övriga kostnader 17 278,1

Personalavdelningen 23 553,5 22 057,4
Intäkter
Personalkostnader 15 932,2 13 075,2
Övriga kostnader 7 621,3 8 982,2

IT-avdelningen 28 768,1 29 438,5
Intäkter -5 450,0 -5 450,0
Personalkostnader 12 840,9 12 177,9
Övriga kostnader 21 377,2 22 710,6

Ekonomiavdelningen 22 335,0 17 746,8
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Intäkter -3 800,0 -3 767,3
Personalkostnader 15 410,5 13 215,1
Övriga kostnader 10 724,5 8 299,0

KS-GEMENSAM 15 414,0 4 441,0

KOMMUNSTYRELSEN, exkl Räddntj. 183 778,0 168 588,0
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Ufall 2017

4 933,5
-0,3

3 713,6
1 220,2

15 531,6
-1 766,8
3 259,9

14 038,5

24 364,1
-252,2

9 417,1
15 199,2

6 467,1
-134,7

3 754,2
2 847,6

7 507,4
-132,6

5 548,7
2 091,3

40 119,8
-4 353,9
6 973,7

37 500,0

0,0

27 410,7
-415,3

14 263,3
13 562,7

27 557,1
-8 510,8
11 946,0
24 121,9

16 782,7
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-4 244,2
13 042,2
7 984,7

0,0

170 674,0
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Räddningstjänst (tkr) Budget 2018 Budget 2017 Utfall 2017

Rtj Administration 1857,0 2205,4 1777,0
Intäkter -368,0 -368,0 -414,0
Personalkostnader 2025,0 2399,4 1989,0
Övriga kostnader 200,0 174,0 202,0

Rtj Förebyggande 1517,0 1492,0 1145,2
Intäker -851,0 -851,0 -878,1
Personalkostnader 2190,0 2165,0 1856,8
Övriga kostnader 178,0 178,0 166,5

Rtj Krishantering 51,0 51,0 202,7
Intäker -930,0 -930,0 -992,9
Personalkostnader 771,0 771,0 916,8
Övriga kostnader 210,0 210,0 278,8

Rtj Övr.säkerhetsarbete 937,0 934,0 717,6
Intäker - - -24,0
Personalkostnader 927,0 927,0 729,2
Övriga kostnader 10,0 7,0 12,4

Rtj Operativ verksahet 34182,0 32845,0 33004,0
Intäker -1499,0 -1499,0 -2089,8
Personalkostnader 23526,0 22876,0 23548,8
Övriga kostnader 12155,0 11468,0 11545,0

Totalt 38 544 37 527 36 847
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-02-19

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 21
Val avsägelser och fyllnadsval 2018
Diarienr 18KS18

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
 
Kommunfullmäktige utser Karl Erik Jonsson (M) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i PIKAB, ersättare i krisledningsnämnden och ersättare i 
valnämnden.
 
Kommunfullmäktige utser Håkan Johansson (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
och ersättare i Norrbottens Kommuner.
 
Kommunfullmäktige utser Daniel Bergman (M) till vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning samt Karl-Erik Jonsson (M) som ny ersättare.
 
Kommunfullmäktige utser Ellinor Sandlund (M) som ny ledamot och William Sandberg (M) 
som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
 
Kommunfullmäktige utser Ulf Karlsson (M) till styrelseledamot i Piteå Science Park.
 
Kommunfullmäktige beslutar anhålla hos Länsstyrelsen att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S), Per Lönnberg (V) och Majvor 
Sjölund (C) till ledamot i gemensam kost- och servicenämnd med Piteå och Luleå kommuner.
 
Kommunfullmäktige utser Marianne Hedqvist (S) och Ulf Karlsson (M) som ersättare i 
gemensam kost- och servicenämnd med Piteå och Luleå kommuner.

Ärendebeskrivning
Lage Hortlund (M) har avsagt sig följande uppdrag:
- ledamot i kommunstyrelsen
- ledamot i PIKAB
- ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning
- ersättare i krisledningsnämnden
- ersättare i Norrbottens Kommuner, förbundsfullmäktige
- ersättare Piteå Allmänna Näringslivsfond
- ersättare valnämnden
- ledamot Plan- och Tillväxtkommittén
__________
 
Kommunfullmäktige godkände 2017-10-23 Inger Björkmans (M) avsägelse som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden, fyllnadsval återstår.

(1 av 2)(323 av 943)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-02-19

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

________
 
Fredrik Högberg (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Piteå Science Park från 
och med 19 februari 2018.
 
Jörgen Nilsson (SD) har den 9 februari 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden.
 
Christer Lindström (S) har den 16 februari 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.
_______
Till följd av tidigare beslut § 4 Samverkansavtal samt gemensam kost – och servicenämnd för 
Piteå och Luleå kommuner, behöver val förrättas till Gemensam kost- och servicenämnd för 
Piteå och Luleå kommuner.
 
Enligt reglemente för gemensam kost och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner § 9 
ska nämnde bestå av sex ledamöter och fyra ersättare. Luleå utser tre ledamöter och två 
ersättare, Piteå utser tre ledamöter och två ersättare.

Yrkanden

Moderaterna nominerar:
- ledamot i kommunstyrelsen, Karl Erik Jonsson
- ledamot i PIKAB, Karl Erik Jonsson
- ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Håkan Johansson
- vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning, Daniel Bergman, ny ersättare Karl-Erik 
Jonsson
- ersättare i krisledningsnämnden, Karl Erik Jonsson
- ersättare i Norrbottens Kommuner, Håkan Johansson
- ersättare valnämnden, Karl Erik Jonsson
 
Moderaterna nominerar Ellinor Sandlund (M) som ny ledamot och William Sandberg (M) 
som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
 
Moderaterna nominerar Ulf Karlsson (M) som ny styrelseledamot i Piteå Science Park.
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.
 
Majoritetspartierna nominerar Marita Björkman Forsman (S) och Per Lönnberg (V) som 
ledamot och Marianne Hedqvist (S) som ersättare till gemensam kost- och servicenämnd.
 
Oppositionspartierna nominerar Majvor Sjölund (C) som ledamot och Ulf Karlsson (M) som 
ersättare till gemensam kost- och servicenämnd.
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Förord av kommunalråden 
 

Tillit, jämställdhet och trygghet gör oss starka att möta framtidens utmaningar  

Det är dags att göra en återblick på det gångna året och summera resultat och utmaningar. Att arbeta med 
att utveckla en kommun som ort och en kommuns verksamheter bygger på att vara lyhörd för utvecklingen 
i både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi påverkas lokalt av mycket som sker i 
vår omvärld.  

Året har präglats av både att öka attraktiviteten av Piteå som ort genom en aktiv satsning på 
samhällsbyggnad. Det sker tillsammans med näringsliv och företagare som är stolta över sin hembygd och 
gärna deltar i utvecklingen. Ett arbete har startat för att ytterligare stärka näringslivsklimatet i Piteå.  

Ett Härbärge har öppnat i samverkan med svenska kyrkan, ett stort arbete har också skett för att erbjuda 
våra nya medborgare bostäder, utan samverkan med aktörer från civilsamhället hade uppgiften varit svårt 
att lösa. Barn och ungas psykiska ohälsa ökar och missbruket ökar, vilket ledde till att Socialnämnden fick 
ett stort budgettillskott under året för att nå en budget i balans men trots tillskottet återstår ett underskott 
för verksamheten. Att hitta balansen mellan behov och förutsättningar inom socialnämndens område är en 
stor utmaning. 

Det är tydligt att generationsväxlingen kommer allt närmare, och många tjänster både inom kommunen 
och ute i samhället nyrekryteras. För att kunna upprätthålla service och tjänster är det viktigt att Piteå som 
ort och Piteå kommun som arbetsgivare uppfattas som attraktiva. Det arbetet handlar om att pitebor, 
besökare, företagare måste ha tillit och förtroende för kommunens verksamheter och medarbetare. En 
undersökning som genomförts visar att Piteå har en hög lokalsamhällestillit jämfört med de övriga 32 
kommuner som medverkade. Även SCBs medborgar-undersökning visar på att piteborna trivs och känner 
trygghet. Trots relativt goda värden visar också dessa undersökningar att trygghet och tillit är viktigt för 
piteborna och att tilliten ytterligare behöver stärkas. Ett viktigt arbete nu och i framtiden. 

Piteå kommun har gjort en stor satsning på att utbilda sina medarbetare i betydelsen av en god arbetsmiljö, 
att alla ska få vara en i gänget och att alla har ansvar för detta. En satsning i rätt i tid, under en höst då 
bland annat #meeto-rörelsen i Sverige vittnat om att sexuella trakasserier på arbetsplatser är vanligt 
förekommande.  

Ett viktigt perspektiv av tillit, trygghet och god arbetsmiljö är att stärka jämställdhetsarbetet. Under året 
har Piteå kommuns arbete uppmärksammats genom att vi tilldelades Norrbottens jämställdhetspris samt att 
Piteå är nominerade till Sveriges jämställdhetspris som delas ut i februari. Vi är stolta över att vårt 
jämställdhetsarbete uppmärksammas och det oss kraft att fortsätta detta viktiga arbete.  

Med resultat och erfarenheter från 2017 går vi nu in i valåret 2018 och hoppas på ett år präglat av de 
demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Vi har alla ett ansvar för en god samtalston, 
en konstruktiv debatt och för att fler ska kunna vara med och bidra till Piteås utveckling! 
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Årsredovisningens struktur/läsanvisning 
Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 

Rapporten är uppdelad i följande delar: 
 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
 Förvaltningsberättelse samt bedömning av god ekonomisk hushållning 
 Nämnds- och bolagsredovisningar 
 Ekonomiska sammanställningar och noter 
 Nyckeltal – redovisas i separat bilaga. I bilagan redovisas samtliga nyckeltal som utgör grund för 

målbedömning. 
 Personalbokslut - redovisas i separat bilaga. Tidigare år har personalbokslutet särredovisats. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Uppdrag 
En kort beskrivning av nämndernas uppdrag enligt respektive reglemente samt bolagens uppdrag enligt respektive 
ägardirektiv. 

Årets händelser 
Centrala händelser under året. 

Ekonomi 
I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 
I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör 
målbedömning för riktade övergripande mål, riktade nämndsmål samt målbedömning av respektive strategiskt 
område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i jämförande 
kolumn och de strategiska områdenas måluppfyllelse redovisas i spindeldiagram. Måluppfyllelse bedöms enligt skala 
i bilden nedan. 

 

Analys 
Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 
arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 
område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i stora delar på novembers siffror. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”. 

 Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 
lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från 
undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje 
strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

Framtiden 
De mest centrala förändringarna som förväntas enligt 
omvärldsanalysen. 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering 
redovisas i tabellform enligt följande modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort åtgärden/uppdraget 
 Status redovisas åtgärdens/uppdragets status 
 Beslutad redovisas i vilket dokument samt år för beslut av 

åtgärd/uppdrag 
 Återrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske 
 Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY 

(329 av 943)



Piteå kommuns  
styr- och ledningssystem

(330 av 943)



6 
 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. 

 
Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör 
också kommunkoncernens internkontrollplan. 

Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer och Verksamhetsplan 
Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande 
års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi, fastställs i riktlinjer. 
Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 
signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 
Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 
fyra perspektiv; 

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få 
veta vad de får för sina skattepengar. 

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar. 
 Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

förslag. 
 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag 

inför budget och verksamhetsplan. 
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Vision 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

 

Mänskliga rättigheter 
Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 
utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

Strategiska områden och övergripande mål 
Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 

 

 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna. 

 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 
och regioner att minska koldioxidutsläppen. 

 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 
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Prioriterade mål  
      

  
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 
     

  
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

  Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

  Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, KS, PiteBo, PSP 

  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Sbn, Mtn, KS 
PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP,  
Pikab (koncernen) 

  
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling KS 

  Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder 

  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder 

  Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

  Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Sbn, KS 
PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

  I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

  
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. Kfn, Mtn, Sn, KS 

Riktade nämndsmål 
     

  
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

  
Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

  
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

  
Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

  
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv Sn 

  
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn 

  
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

  
Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

  
Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

  
Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

  
Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

Mål för personal och ekonomi 
     

 
 

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

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj 
Alla Bolag 

 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

 
 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 
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Måluppfyllelse 
Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

 

Analys 
Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla 
sig till de egna resultaten. 
Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 
 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 
 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 

respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 

mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 
 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 
och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 
Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring 
och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens 
hållbarhetskriterier. 

 En plats där människor vill bo, verka och leva. 
 Jobb och tillväxt ger framtidstro 
 En god miljö och hälsa för nästa generation 
 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 
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Organisation 
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Årets händelser 

 Förvärvande av Grans Naturbruksgymnasium från Region Norrbotten 
 Flera industriföretag investerar, nystartar och utvecklar sina företag 
 Byggandet av vindkraftsparken har återupptagits 
 Utbyggnad av kaj vid Piteå Hamn är inledd 
 Process med att avveckla Lillpite Kraft har startat 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid  
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet  
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att 
de kan påverka kommunens utveckling   

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

 
Miljö- och tillsynsnämnden och Överförmyndarnämnden: Personal som arbetar åt dessa nämnder är anställda inom 
Samhällsbyggnadsnämnden respektive Kommunstyrelsen. Bolagen har inga beslutade mål under området Barn och 
unga, därav görs ingen målbedömning. 

Analys 

Personal 

Attraktiv arbetsgivare 
Det sker många aktiviteter både internt och externt för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Externt 
marknadsförs kommunens yrken via olika nätverk på mässor och arbetsmarknadsdagar. Internt handlar det om 
medarbetarnas villkor, utveckling och kultur på arbetsplatsen. Extra medel har beviljats mellan 2017-2019 i syfte att 
arbeta med kultur på arbetsplatserna för att främja hälsa. Startskottet för satsningen var föreläsningen med Morgan 
Alling, skådespelare och föreläsare. Temat för föreläsningen var ”Vår arbetsplats – en plats med arbetsglädje och 
utveckling”, även kommunens bolag inbjöds till föreläsningen. Runt 3 000 av kommunens 4 000 medarbetare deltog 
och föreläsningen och satsningen fick mycket positiv återkoppling, både internt och via sociala medier. 

Ytterst är cheferna arbetsgivarens förlängda arm för att kommunen ska klara uppdragen. Förutsättningar för 
kommunens chefer att utöva ett bra ledarskap påverkas hur många underställda varje chef ansvarar för. Med 
anledning av detta har Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutat om ett riktmärke för antal 
underställda. Det innebär att vid ny- eller omorganisation ska man ta hänsyn till riktmärket. 

 Chefer i första linjen max 30 medarbetare 
 Chefer som har verksamhet som pågår dygnet runt eller geografiskt spridda enheter max 25 medarbetare 
 Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer 
 Minimum 10 medarbetare per chef 

Jämställd arbetsgivare 
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas 
tillvara. Det innebär att kommunen ska erbjuda trygga anställningar för båda. Personalstrukturen är intressant att 
följa ur detta hänseende. Antal månadsanställda per sista december var 4 044 vilket är 68 fler än föregående år, 
ökningen sker framförallt inom utbildningsförvaltningen. Av de anställda är 80 % kvinnor och 20 % män, något 
högre andel kvinnor i förhållande till rikssnittet på 79 %. 

Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar ska minska till 
förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom området har varit positiv de 
senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen heltider och månadsanställningar ökar. Av de 
som är tillsvidareanställda är 80 % kvinnor och 20 % män. Störst andel tillsvidareanställda arbetar inom Fastighets- 
och serviceförvaltningen samt Räddningstjänsten. 

Av de 94 personer som tagit ut ålderspension under 2017 är 71 kvinnor och 23 män. Den genomsnittliga 
pensionsåldern bland kommunens medarbetare är 64,4 år, en liten ökning i förhållande till förra året (64,2). 
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Pensionsåldern i Piteå kommun är något högre än riket där snittåldern enligt SCB är 64 år. Under året har endast 7 
personer i åldrarna 61-62 tagit ut ålderspension (6 kvinnor och 1 man), att jämföra med 16 personer förra året. Det är 
även färre som valt att arbeta efter 65 års ålder, 12 stycken (8 kvinnor och 4 män) jämfört med 20 föregående år. 

Lönekartläggningen för 2017 visade att lönegapet ökar mellan yrkesgrupper där erfarna utbildade medarbetare ersatts 
med unga oerfarna medarbetare och jämförbara yrkesgrupper, exempelvis barnskötare som ersätter förskollärare. 
Detta medför även att medellönen för dessa grupper sänkts i jämförelse med 2016, för övriga har medellönen ökat 
något. Löneskillnader har även identifierats bland första linjens chefer inom typiskt kvinnodominerade verksamheter 
och första linjens chefer inom mansdominerad verksamhet. Andra grupper där löneskillnaden är osaklig är 
barnskötare, förskolepedagoger och socialsekreterare. Åtgärder för att komma till rätta med detta är beslutade av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

Hälsofrämjande arbetsplats 
Många delar påverkar hälsan på arbetet; ledarskap, stödjande strukturer i form av policys, riktlinjer och rutiner. 
Sjukfrånvaron minskar efter år av ökning och har i princip nått målnivån på 6,0 %. Det är framförallt kvinnornas 
sjukfrånvaro som minskar men även sjukfrånvaron i de olika åldersgrupperna minskar. Undantaget är männens 
sjukfrånvaro som ökar och ligger högre än det tidigare gjort, de har dock lägre frånvaro än Luleå och Umeå. Även 
sjuktalen för övriga parametrar är lägre i Piteå kommun än Umeå kommun och Luleå kommun. 

Sjukfrånvaro, % Piteå 2017 Piteå 2016 Piteå 2015 Luleå 2017 Umeå 2017 

Total sjukfrånvaro 6,1 7,3 7,5 6,5 6,9 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,9 60,2 59,0 36,5 66,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 8,2 8,6 7,2 7,8 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,1 4,6 

Sjukfrånvaro <29 år 5,3 6,7 6,2 6,4 5,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,6 7,1 7,1 6,0 6,8 

Sjukfrånvaro >50 år 6,7 7,6 8,2 6,9 7,5 

  

Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 
Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2017, Cirkulär 
17:68 samt Konjunkturinstitutets publikationer. 

Något starkare internationell utveckling 
Världsekonomin har under 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-utveckling i USA, Kina och euroområdet. I de för 
svensk export viktiga områdena bedöms BNP-tillväxten bli högre åren 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet 
prognostiserar en ökning av global BNP med 3,7 % per år för 2018 och 2019. Riskerna som kan påverka ekonomin 
långsiktigt utgörs främst av politiska faktorer snarare än makroekonomiska obalanser. Det råder politisk osäkerhet 
inom rätt många områden, bland annat kring vilka satsningar och prioriteringar USAs regering kommer genomföra 
samt hur Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Skulduppbyggnaden i Kina utgör alltjämt en 
risk mot finansiell stabilitet. Internationella spänningar, till exempel en upptrappning av läget mellan USA och 
Nordkorea, utgör ytterligare en risk. De stora centralbankernas inriktning är tydlig, där ett gradvist tillbakadragande 
av penningpolitisk stimulans har inletts. Låga styrräntor har varit bidragande till att driva upp tillgångspriser, 
exempelvis på aktiemarknader, relativt snabbt de senaste åren och vid ett prisfall kommer efterfrågetillväxten att 
dämpas. 

Svensk ekonomi växer 
Svensk ekonomi går starkt och gynnas av en god tillväxt i omvärlden. Exporten och industriproduktionen har tagit 
fart. Sysselsättningen, investeringar och hushållens konsumtion växer i god takt, understödd av låga räntor och 
expansiv finanspolitik. BNP-tillväxten 2017 har inte vuxit lika snabbt som tidigare prognoser indikerat. SKL 
prognostiserar svensk BNP-tillväxt på 2,7 % för 2017. Konjunkturen har ändå stärkts och det mesta pekar på en 
fortsatt konjunkturuppgång 2018. 

Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. 
Arbetslösheten fortsätter ner och bottnar strax över 6 procent under 2018 och 2019. Under 2018 bidrar en stark 
arbetsmarknad, i kombination med höjt barnbidrag och sänkt pensionärsskatt, till att nominella disponibla inkomster 
stiger med nära fem procent. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle 
prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och 
investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin. 
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Arbetade timmar och potentiella timmar 
Inflationen har under året närmat sig Riksbankens mål 
på 2 % men centralbankens bedömning är att fortsatt 
expansiv penningpolitik är nödvändig för att stabilisera 
inflationen kring målnivån. Riksbankens första 
räntehöjning bedöms komma under sommaren/hösten 
2018, vilket dämpar ökningstakten i hushållens 
konsumtion. Dock ska tilläggas att allt fler bedömare 
skjuter en första räntehöjning ytterligare framåt i tid. 
Frågetecken ökar kring om räntan hinner höjas 
tillräckligt mycket innan nästa konjunkturförsämring för 
att då vara ett effektivt verktyg. Hushållens konsumtion 
kommer att mattas av ytterligare under 2019 då 
sparandet förblir högt, bl.a. till följd av skärpta 
amorteringskrav. BNP-tillväxten förväntas också 
dämpas av att bostadsinvesteringarna inte ökar i lika hög takt de kommande åren. Den samlade ekonomiska 
utvecklingen efter år 2018 är svår att prognosticera. SKLs prognoser bygger på antaganden om neutralt 
konjunkturläge från och med 2019. 

 

Dämpad privat konsumtion 
Hushållens konsumtionsutgifter har under de 
senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i 
ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten 
är hög. Konjunkturinstitutets 
barometerundersökning indikerar att hushållen har 
en mer positiv syn på sin egen och svensk 
ekonomi. Bedömningen är att hushållen kommer 
att minska sitt sparande och öka konsumtionen 
kommande år. 

 

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver 
Antalet arbetade timmar och lönesumman i hela ekonomin är de viktigaste parametrarna för skatteunderlaget. Den 
positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och faktiska skatteunderlaget fortsätter växa det 
kommande året, men det reala skatteunderlaget har låg tillväxttakt till följd av bl a prisutvecklingen. Höjningen av 

grundavdraget för personer som fyllt 65 år 
håller tillbaka skatteunderlaget, varför 
kommuner och landsting kompenseras via höjda 
anslag till kommunalekonomiska utjämningen. 
Till följd av bedömningen om neutralt 
konjunkturläge från och med 2019 kommer 
skatteunderlagets ökningstakt att bromsas in. 
Kommunerna kommer få en besvärlig obalans 
mellan snabbt växande demografiska behov och 
ett långsamt växande skatteunderlag samt ökade 
rekryteringssvårigheter till följd av 
arbetskraftsbrist. Antalet yngre och äldre 
personer ökar relativt snabbt vilket leder till 
kraftigt ökade behov av kommunal service och 
tjänster. Det tillsammans med att den 

yrkesverksamma delen av befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och 
omsorg. 
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Volymförändringar per verksamhet, riket totalt 

Utveckling av kostnader och skatteunderlag 

De senaste åren har generella statsbidrag 
minskat till förmån för fler riktade 
statsbidrag och andra insatser. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har 
uppvaktat Regeringen om de negativa 
konsekvenserna som den statliga styrningen 
ger i form av kortsiktighet och ryckighet i 
planeringen vilket leder till att det 
kommunala självstyret försvåras. Andelen 
riktade statsbidrag ökar ytterligare år 2018. 

 

 

 

 

 

 

Beräkningen i december av skatteunderlagsprognosen har reviderats upp för 2018 respektive reviderats ned för 2019-
2020 jämfört med föregående beräkningar i september.  

 

Prognos förändring skatteunderlag 
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Kommunens ekonomi 

Ekonomisk bakgrund 
Piteå kommun har en lång historik med positiva resultat, 
vilket skapat en finansiell stabilitet och bra 
förutsättningar att hantera exempelvis 
konjunkturvariationer. De senaste åren har dock 
resultatet generellt varit relativt svagt utifrån de 
ekonomiska målen samtidigt som poster av 
engångskaraktär påverkat resultatet positivt. 

 

Kommunens huvudsakliga finansiering har under en lång 
period förskjutits mot en högre andel skatteintäkter och 
en minskad andel generella statsbidrag. Skatteintäkternas 
andel av total finansiering motsvarar en ökning de 
senaste tio åren om cirka åtta procentenheter. Detta leder 
till ökad känslighet mot förändringar i skatteunderlaget, där antalet arbetade timmar är den viktigaste parametern. 
Den demografiska utvecklingen i kommunen med lägre andel personer i yrkesverksam ålder är en utmaning som 
kommer växa kommande år. En väl fungerande arbetsmarknad är en nyckelfaktor för fortsatt god utveckling. 

Piteå kommun har från och med 2017 som ekonomiskt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ska vara 1,5-2,0 % för att upprätthålla en stabil finansiell situation som klarar påfrestningar i form av 
konjunktursvängningar, volymökningar, pensionsåtaganden etc. År 2016 och tidigare låg resultatmålet på 2,0-3,0 %. 

Piteå kommun har sedan 2007 genomfört strukturellt sparbeting motsvarande 112,9 mkr samtidigt som nämnderna 
beviljats ramtillskott under samma period på 172,8 mkr. De sparbeting som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en 
omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar. Av totala 
ramtillskott sedan 2007 har Socialnämnden erhållit ökade anslag med 98,8 mkr. 

 

Nettokostnader redovisas med ett års 
eftersläpning i statistiken. År 2016 är första året 
under en lång följd av år som Piteå kommuns 
nettokostnader överstiger snittet för landets 
kommuner. Även gapet till liknande kommuner 
har ökat de senaste två åren. Fördelat på 
verksamheter har kommunen nettokostnader på 
en likvärdig nivå som jämförbara kommuner 
inom förskola och gymnasieskola, men något 
högre inom grundskolan. Inom socialtjänstens 
områden har äldreomsorgen överlag något lägre 
nettokostnad per invånare än liknande kommuner 

samtidigt som hemtjänstverksamheten har något högre. Nettokostnaderna inom stöd till funktionsnedsatta (LSS, SoL 
och SFB) ligger i nivå med liknande kommuner och rikssnittet. Piteå har även högre nettokostnader inom 
infrastruktur och skydd, dit exempelvis näringslivsfrämjande åtgärder, konsumentrådgivning, räddningstjänst, gator, 
vägar, parker och fysisk planering ingår. 
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Kommunens resultat 
Piteå kommuns redovisar resultat för år 2017 på 48,9 mkr eller 2,1 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är 
3,4 mkr lägre än budget vid årsbokslutstillfället och 8,6 mkr högre än budget efter anslagsöverföring vid årets början. 
Den relativt stora förändringen i resultatbudgeten för 2017 förklaras av politiska beslut under året, bland annat 
avseende omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat uppnår målet om 1,5-2,0 % av skatter och 
generella statsbidrag. Inga jämförelsestörande poster ingår i resultatet. 

Resultatet är 11,5 mkr högre än föregående år vilket kommer av att verksamhetskostnaderna inte ökat i samma takt 
som bland annat skatteintäkterna. Rådande högkonjunktur med låg arbetslöshet förklarar, likt ifjol, god tillväxt av 
skatteintäkterna, +4,4 % under året. Den låga inflation som varit en verklighet de senaste åren har under året närmat 
sig nivåer kring 2 %, men är fortfarande en förklaring till att ökningarna på kostnadssidan varit relativt beskedliga 
trots ökade volymer av de tjänster kommunen producerar och levererar till medborgarna. Jämfört med 2016 har 
avskrivningskostnaderna minskat med 9 mkr, i huvudsak förklarat av ändrade redovisningsprinciper. 

Jämfört med resultatprognosen som lämnades i delårsrapporten, 23,8 mkr, stärktes resultatet kraftigt under sista 
tertialet till följd av att kostnaderna inte blev så höga som prognostiserat. 

Nämnderna visar på ökad negativ avvikelse mot budget, -40,2 mkr, att jämföra med -1,0 mkr 2016, trots positiva 
effekter överlag av förändrade avskrivningstider på anläggningstillgångar. Underskottet är ett tecken på den ökning i 
efterfrågan av kommunens tjänster och service som bland annat förändring kopplat till demografi och 
befolkningsstruktur medför. 

I den makroekonomiska utblicken framgår att fortsatt volymökning är att vänta i de flesta kommunala 
kärnverksamheter och den prognosen görs även för Piteå kommuns del. Kommunen står också inför ett stort behov 
av investeringar och reinvesteringar kommande år i takt med att samhället utvecklas och befolkningen ökar. Det 
innebär en stor utmaning att klara den väntade volymutvecklingen och det stora investeringsbehovet och samtidigt ha 
en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en 
generationsväxling inom verksamheterna kommer också att innebära kostnader framöver. Det här gör att det är 
mycket viktigt för kommunen att arbeta mot de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god 
ekonomi. För att möta ovanstående utmaningar har kommunen tagit fram strategier och dessa presenteras under 
avsnittet strategiska områden. 

Större avvikelser mot budget: 

 Nämnderna/styrelsen -40,2 mkr 
 Medel till KS förfogande +15,8 mkr 
 Statligt bostadsbidrag +7,1 mkr 
 Skatteintäkter +11,8 mkr 

Likviditet och soliditet 
Kommunens likviditet har stärkts under året till följd av en relativt låg nettoinvesteringsvolym på drygt 140 mkr, 
vilket är mer än halverat jämfört med 2015. Under våren 
2016 vändes den då negativa trenden då likviditeten 
bottnade runt -30 mkr och sedan dess har en stigande 
trend noterats, tack vare två år med relativt låga 
investeringsvolymer kombinerat med goda 
resultatnivåer. På koncernnivå stärktes nivåerna under 
sommaren genom nyupplåning inom AB PiteBo och 
under hösten har trenden varit en minskande kassa. De 
senaste två åren har en väl fungerande likviditetsstrategi 
inom koncernen legat till grund för en bra balans som 
optimerat nivåerna utifrån rådande situation med 
negativa styrräntor och inlåningsavgifter. 

 

Betalningsberedskapen visar hur många dagar kommunens klarar sina 
ekonomiska åtaganden utan inflöde av medel. Vid bokslutsdagen är 
värdet 33 respektive 109 dagar, beroende på om tillgänglig kontokredit 
tas med i beräkningen. Likviditetsmålet om 30 dagar är därmed 
uppfyllt. 
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Kommunens soliditet ligger på en stabil hög nivå, vid bokslutet 
74 %. Pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen har minskat under året vilket medfört att 
soliditeten inkluderat hela pensionsåtagandet har stärkts till 44 %. 
Piteå kommun har en stark soliditet i absoluta toppskiktet bland 
landets kommuner. 

 

 

 

Pensioner 
Pensionsskuldsåtagandet för kommunen uppgår till 
1 154 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av 
skulden med 22 mkr i jämförelse med skulden per 31 
december 2016. Skulden minskar då utbetalningarna är 
större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta 
gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 
1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför 
balansräkningen. 

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och 
beräknat värde på reservfonden, framgår att 967 mkr 
återlånas till verksamheten. Pensionsskuldens negativa påverkan på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt 
och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. I 2017 års skattenivå motsvarar det 34-45 mkr i årsresultat. 

 

Investeringar 
I kommunen uppgick investeringsvolymen till netto 143,1 mkr, vilket är 81,7 mkr lägre än budgeterat och 14,0 mkr 
lägre än år 2016. Av anvisade medel för investeringar som inte färdigställts under året återfinns 42,6 mkr under 
kommunstyrelsens centrala konto för investeringar. Försenad detaljplan, bristande personalresurser har försenat 
skolstrukturprojektet. Aktuella delar i projektet är påbörjade och planen är att vara i fas till utgången av 2018. Övriga 
förklaringar till lägre utnyttjad volym är bland annat att övertryckshallen drabbats av försenad leverans, nästa steg i 
utveckling av Lindbäcksstadion är i uppstartsfasen samt att nya vård- och omsorgsboendet är i ett tidigt skede. 

Försäljning av industritomter och övrig mark har överstigit budgeterad försäljningsvolym, vilket påverkar 
nettoinvesteringen positivt. 

 

Bland större investeringar inom Piteå kommun 
kan nämnas: 

 Skolstrukturförändringar (26 mkr) 
 Reinvesteringar fastigheter (25 mkr) 
 Nytt vård- och omsorgsboende (16 mkr) 
 Övertryckshall (14 mkr) 
 Reinvesteringar gator och vägar (14 mkr) 
 Grans Naturbruksgymnasium (10 mkr) 
 Infrastruktur Acusticum (8 mkr)  
 Bokbuss (4 mkr) 
 Kv Tallen busstationen (4 mkr) 
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Investeringar koncernen Piteå kommunföretag AB 
Den materiella investeringsvolymen i kommunens bolag uppgick till 358,6 mkr för 2017. 

Bland större investeringar inom bolagskoncernen kan nämnas: 

 Hamnutbyggnad, Piteå Hamn AB (46 mkr) 
 Stadstornet, AB PiteBo (41 mkr) 
 Datacenter Öjebyn, Piteå Näringsfastigheter AB (24 mkr) 
 Ombyggnationer Furunäset, Piteå Näringsfastigheter AB (22 mkr) 
 Bredbandsanslutningar, AB PiteEnergi (16 mkr) 
 Elnät - lågspänningsnät, AB PiteEnergi (14 mkr) 
 Ombyggnationer Källbogården, AB PiteBo (11 mkr) 
 VA ledningsnät Roknäs, Piteå Renhållning och Vatten AB (7 mkr) 

Nämndernas utfall 
Av kommunens nio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar sex nämnder överskott mot budget om 
tillsammans +15,5 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett samlat underskott om -55,7 mkr. Det ger sammanlagt 
budgetutfall på -40,2 mkr, vilket är en försämring med -39,2 mkr sedan föregående år. Av det samlade underskottet 
står Socialnämnden för -38,7 mkr och Barn- och utbildningsnämnden för -16,8 mkr. Till året har en omfördelning av 
budgetram skett inom nämnderna, där socialnämnden fått en förstärkt ram med 15 mkr vilket har finansierats med 
neddragningar bland övriga nämnder. Ingen justering har gjorts i nämndernas anslag utifrån att förändrade 
redovisningsregler medfört minskade avskrivningskostnader, vilket påverkar nämndernas utfall positivt, störst effekt 
får detta för nämnder med stora anläggningstillgångar. 

Budgetutfall för de nämnder som har störst negativ avvikelse kommenteras nedan. Utförliga analyser av ekonomiskt 
resultat per nämnd redovisas under avsnittet ”Piteå kommuns nämnder och bolag”. 

Socialnämnden, -38,7 mkr  
Socialnämnden visar underskott om -38,7 mkr, vilket i förhållande till prognosen i delårsrapporten är en försämring 
med -8,9 mkr. För 2016 var nämndens budgetunderskott -19,7 mkr. Avdelningen Stöd och omsorg visar underskott 
om -38,2 mkr, där Barn och familj står för den största delen men även övriga verksamheter, förutom 
Avdelningsgemensamt, redovisar stora underskott. Under året har det skett en ökning av antalet barn och unga 
placerade på institution samtidigt som kostnaden per vårddygn ökat. Institutionsvård för vuxna har inte ökat i 
omfattning jämfört med föregående år men utfallet redovisas till -6,7 mkr. Äldreomsorgen redovisar överskott om 
1,3 mkr, vilket uppnås bland annat genom en anslagsökning med 8,5 mkr och att satsningen på arbetskläder till 
personalen kom igång först sent under året. 

Sjukfrånvaron har minskat under året till 7,8 %, där bidragande faktorer bedöms vara att rehabrutinerna är 
tydliggjorda i kombination med ett ökat fokus på hälsofrämjande schemaläggning. Semesterlöneskulden ökar mindre 
än prognostiserat vilket förbättrar utfallet med 1,7 mkr jämfört med den prognos som använts under året. 

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef uppdraget att överväga en 
organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och 
Socialförvaltning. Arbetet är påbörjat. 

Barn- och utbildningsnämnden, -16,8 mkr 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott om -16,8 mkr där den stora negativa avvikelsen finns inom 
grundskolan, -18,3 mkr. Förskoleverksamheten överskrider budget med -1,5 mkr. Inom dessa verksamheter har 
volymökning skett under året motsvarande 7,5 mkr. Den största delen är kopplad till förskoleverksamheten, ca 70 
platser. Verksamheten för integration av nyanlända barn och grundskoleelever redovisas underskott med -12,4 mkr. 
Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att verksamheten varit överdimensionerad utifrån 
det faktiska behovet. 

Sjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter under året. Vikarietillsättningen klaras i högre grad jämfört med 
tidigare år till följd av ett förändrat arbete med vikarietillsättning samt minskad sjukfrånvaro. Nämndens utfall tyngs 
av kraftig ökning av semesterlöneskulden som för året gett kostnader på 3,1 mkr över prognos. Här kan tänkas att de 
satsningar på ökade löner som gjorts de senaste åren är bidragande. 

Koncernen Piteå kommun 
I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag 
AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå 
Science Park AB och AB PiteEnergi med underkoncern. Styrelsen för koncern-moderbolaget utgörs av 
kommunstyrelsens ledamöter. 

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktivare och tydligare 
ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt att inom koncernen Piteå Kommunföretag AB och 
mellan kommunen ta tillvara på de ekonomiska fördelar som finns. 
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Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen 
Piteå kommun resultat på 124,4 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till 146,3 mkr. 

 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 
Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern 
med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och 
Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, 
Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park 
AB samt Nolia AB som ägs till 33,33%. 

Periodens resultat för koncernen efter finansiella 
poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt 
högre utfall jämfört med samma period föregående år 
samt även i jämförelse med budget. Rörelsens 
kostnader och intäkter är högre än budget, men sammantaget har intäkterna ökat betydligt mer. Räntekostnaderna är 
fortfarande på historiskt låga nivåer, men torde ha nått vändpunkten. Förändringar i ränteläget har på sikt stor 
betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,4 mdkr. Från moderbolaget har kommunen erhållit 
utdelning med 8,0 mkr och intäkterna för borgensavgifter uppgår till 8,0 mkr. 

Koncernens totala balansomslutning uppgår till 4 067,7 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften 
av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 

Samtliga bolag redovisar betydligt högre resultat i jämförelse mot föregående år förutom Piteå Science Park AB och 
Piteå Renhållning och Vatten AB. 

Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB’s resultat efter finansiella poster uppgår till -10,3 mkr vilket är något bättre 
än budget före nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,5 mkr. Under perioden har två lån omsatts, samt att 
amortering även skett på en mindre del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts. Piteå 
Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för 
koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Koncernen AB PiteEnergi´s resultat efter finansiella poster uppgår till 69,3 mkr vilket är betydligt högre än 
föregående år och högsta resultatet någonsin. Den höga utvecklingstakten i Piteå har medfört positiva effekter på 
företagets affärer, främst i form av många nyanslutningar till el-, och bredbandsnäten. Mycket nederbörd har lett till 
hög vattenkraftsproduktion vid Sikfors kraftstation som uppvisar rekordstor produktion, vilket har påverkat resultatet 
positivt. I koncernen ingår Lillpite Kraft AB som producerar småskalig vattenkraft. Krav på byggnation av 
fiskvandringsvägar gör att verksamheten ej bedöms ge framtida lönsamhet, varför ansökan om rivning ska ske till 
Mark & Miljödomstolen. Beslutet togs under 2017. 

För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 7,2 mkr, vilket är lägre än föregående år 
men bättre än budget. Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under året och 
upphandling sker under första kvartalet 2018. Under 2017 beslutades att återbetala den utdebiterade särtaxan till 
samtliga kunder inom verksamhetsområdet Hemlunda/Vitsand, ett rättvist agerande utifrån Mark- och 
Miljööverdomstolens beslut i frågan. Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning. Arbete med att 
trygga kvalitet och leveranssäkerhet för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet 
förväntas öka i framtiden och kommer därför att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. 

Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 20,3 mkr vilket är ett högre resultat gentemot föregående 
år och överträffar även budget. Räntekostnaderna är fortfarande historiskt låga vilket gynnar resultatet positivt. 
Under året har många vattenskador lett till betydande kostnadsökningar avseende reparationer. Intäkterna från årets 
hyreshöjningar är fortfarande låga. Under året har bolaget färdigställt och hyrt ut samtliga 60 lägenheter i den 
nyproducerade fastigheten Stadstornet. 

Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 9,4 mkr efter finansiella poster, vilket är betydligt bättre än föregående år 
och bättre än budget. På grund av omfattande investeringar kommer resultatet att minska från 2019. Projekt 
”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” påbörjades under året. Det innebär uppbyggnad av en ny 
hamndel i form av ny kaj anpassad för tunga lyft och anslutande infrastruktur. Hamndelen tas i drift årsskiftet 
2018/19. Den totala godsvolymen har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Dock med färre men större fartyg. 

Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 18,9 mkr, vilket är avsevärt bättre 
än både föregående år och tidigare år. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stor och intäkterna har därmed ökat och 
koncernen uppvisar den högsta omsättningen någonsin. Det innebär dock också att koncernen uppvisar en 
vakansgrad om 2,5 %, vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5% som är det uppställda målet av ägarna. 
Ambitionen är att förstärka det planerade underhållet under 2018 vilket då kan komma att påverka resultatet. 

För Piteå Science Park AB är resultatet efter finansiella poster -2,6 mkr och ett nollresultat efter skatt. Resultatet efter 
skatt innefattar ett koncernbidrag om 2,6 mkr. Bolagets likviditet är ansträngd till följd av att bolaget ligger ute med 
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stora belopp gentemot projektens medfinansiärer. Under 2017 har bolaget genomfört ett antal olika arrangemang 
såsom Festspelen i Piteå och 200 arrangemang vid Studio Acusticum. Bolaget har även arrangerat flera nationella 
konferenser, bland annat BIOBASE i samarbete med Näringsdepartementet med fokus på cirkulär och biobaserad 
ekonomi. 

Balanskravsutredning 
Kommunens resultat för 2017 på 48,9 mkr klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inte några 
balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Årets resultat överstiger 1 % av skatter och generella 
statsbidrag, vilket medger avsättning till resultatutjämningsreserv på 25 mkr utifrån de riktlinjer som fastställs i 
Kommunfullmäktige 2013 § 92, reviderad under 2017, KF §197. 

 
Balanskravsutredning, tkr 2017 2016 

Årets resultat 48 898 37 373 

- reducering av samtliga realisationsvinster - -1 645 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper - - 

- justering återföring orealiserade förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 48 898 35 728 

- reservering till resultatutjämningsreserv -25 000 -7 600 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

Balanskravsresultat 23 898 28 128 

  

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över 
konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna 
i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I 
samband med 2016 års bokslut avsattes 7,6 mkr till resultatutjämningsreserven, vilket vid den tidpunkten gjorde att 
taket på 4 % av skatter och statsbidrag uppnåddes. Under 2017 har kommunens riktlinjer förändrats vilket möjliggör 
maximal volym på reserven på 8 %, som för tillfället motsvarar ca 189 mkr. 

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr 2017 2016 

Ingående värde 90 300 82 700 

Reservering till RUR 25 000 7 600 

Disponering av RUR   

Utgående värde 115 300 90 300 

Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag 4,89 % 4,00 % 

  

Reservfond 
För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 
fonderade medel i egen balansräkning. Under 2017 har fonden genererat intäkter på 4,4 mkr som stärkt kommunens 
resultat och bokförda värdet uppgår vid utgången av året till 185,4 mkr. Delar av fonden förvaltas av externa 
kapitalförvaltare och där har positiv avkastning i linje med jämförelseindex uppnåtts. Fonden har inte utökats genom 
tillskjutna medel på många år och när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. 
Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat med 14 mkr och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 
2018 tillskjuta 15 mkr till fonden. Det föreslagna beloppet bedöms ge en bra balans mellan likviditets- och 
kapitalförvaltning av kommunens medel. 

Reservfond, tkr 2017  

Ingående bokfört värde 181 024  

Avkastning förvaltning 4 418  

Tillskott under året -  

Utgående bokfört värde 185 442  

Föreslaget tillskott under 2018 15 000  
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Måluppfyllelse ekonomi 
I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal kommunfullmäktige fastställt. 

Finansiella nyckeltal Målvärde Måluppfyllelse 2017 Måluppfyllelse 2016 

Resultatets andel av skatter och generella 
statsbidrag 1,5-2,0 % Ja, 2,1 % Nej, 1,7 %* 

Likviditet (betalningsberedskap antal dagar) Minst 30 dagar Ja, 109 dagar (inkl kredit)** Ja, 111 dagar (inkl kredit)** 

Soliditet (antal lån) Inga lån Ja, 0 lån Ja, 0 lån 

Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse Balans mellan 
ekonomi och 
verksamhet 

Nej, -40,2 mkr Nej, -8,4 mkr 

Avtalstrohet Minst 95 % Ingen uppgift Ingen uppgift 

Utveckling extern kapitalförvaltning Minst 2,0 % 
realt 

Ja, 7,3 % Ja, 6,1 % 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala 
bolag 

Inget tillskott Ja, inget tillskott Ja, inget tillskott 

* För 2016 var resultatmålet 2,0-3,0 % 

** Inklusive kommunkoncernens kontokredit 

Kommunens resultat överskrider målintervallet om 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag, dock så marginellt 
att målet får anses uppnått. Nämnderna når inte utfall i linje med budget och det målet uppnås därmed inte. De två 
största nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är långt ifrån målet och gör detta område 
prioriterat i det fortsatta arbetet. Under året har steg tagits för att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet, främst 
genom personell förstärkning av inköpsenheten och idrifttagande av it-system. Fortsatt arbete återstår innan 
heltäckande mätning kan presenteras. Under andra delen av året har ett antal stickprovsundersökningar genomförts 
som pekar mot att det krävs åtgärder inom inköpsområdet för att målvärdet för avtalstrohet ska nås. Övriga 
finansiella nyckeltal uppnår respektive målvärden och kommunens finansiella ställning bedöms som helhet stark.  

Strategiska områden 
Under året har kommunen särskilt haft i fokus de tre prioriterade målen: 

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Under året har målstrukturen förändrats i kommunens styr- och ledningssystem. Mänskliga rättigheter och Agenda 
2030 har inarbetats, nyckeltalen har reviderats samt delats upp i basnyckeltal som utgör verksamhetsbeskrivning 
samt värderingsnyckeltal som utgör en av grunderna för bedömning av måluppfyllelse. 

Innovation och verksamhetsutveckling 
För att klara morgondagens förändringar med bland annat demografiutveckling och generationsskifte så behövs såväl 
en anpassning av resurser som utveckling av verksamheter och tjänster. Under året har projekt ”Idésluss” fortsatt i ett 
genomförandeprojekt tillsammans med Skellefteå kommun med medel från Vinnova. Projektår ett är avslutat och år 
två är under genomförande. Under året har processkartläggning, kommunikationsmaterial samt 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts. 

Samverkan med civilsamhället 
Piteå deltar i ett nätverk kring samverkan med civilsamhället genom Ideellt offentligt partnerskap. Syftet är att 
genom olika metoder kunna utöka samverkan för att fortsatt kunna erbjuda service och tjänster i ett brett perspektiv. 
Årets kunskapsinhämtning kommer att leda till ett PM för fortsatt arbete. 

Samverkan med andra kommuner 
Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Samverkan med Älvsbyn är 
prioriterad för organisatorisk samverkan. En ökad samverkan innebär sannolikt förändringar i berörda verksamheter. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Inflytande                          
Mötesplatser är viktiga för de unga. Kultur, park och fritid driver mötesplatser där utveckling sker utifrån 
ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Olika aktiviteter och mötesplatser pågår i 
samma utsträckning som tidigare och är i fas med plan. Exempel på välbesökta mötesplatser är alla de lovaktiviteter 
som genomförs året runt och som också är gratis för att nå alla. 

Balkongprojektet - en mobil mötesplats, hade över 2 000 deltagare i sommar vilket är rekord. Under sommaren har 
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skateparken invigts. Sommarlovsaktiviteter slog rekord med 1 163 besökare (585 kv, 578 m), en dubblering jämfört 
med 2016. Dessutom tog tre förskolor/fritidshem del av pengarna för sina aktiviteter. Sommarskola möjliggjordes via 
regeringens riktade medel för integration av flyktingar 

Trygg och utvecklande uppväxt 
Antalet inkomna anmälningar om barn och unga fortsätter att öka. Detta har också lett till att beslutade insatser har 
ökat från 504 under 2016 till 566 under 2017. Andel ärenden som har en utredningstid över fyra månader minskade 
tack vare en massiv insats under året. Nämnden har köpt externa konsulter för att klara av att hålla utredningstiderna. 
Vid årets slut var ärendekön borta. 

Under 2017 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i 
snitt 23 placerade per månad till 28. Antalet barn placerade på familjehem har minskat från 69 december 2016 till 60 
december 2017. Antalet placerade ensamkommande barn har minskat från 120 st 2016 till 60 st 2017. 

Andel barn, 0-19 år, i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste 
siffrorna (2015) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 4,5 till 3,9 %. 
Piteå har lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länets andel på 6,8 % och rikets andel på 9,1 %. 

Faktaruta:  

Definition av ekonomiskt utsatta hushåll: Hushåll med låginkomst eller ekonomiskt bistånd. Låg inkomst avser hushåll vars inkomst 
understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980-talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt 
bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med 
den skillnaden att beräkningen avser 0-19 år istället för 0-17år. 

 

Alkohol och droger 
Inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet, används metoden Orossamtal regelbundet. Den genomförs i 
samverkan mellan Polis, socialtjänst, skola samt vårdnadshavare. Syftet är att vid tidigt skede uppmärksamma 
beteenden som kan leda till skada hos den unga. T.ex. vid alkohol, narkotika och tobaksanvändning. Tillsyn av 
rökfria skolgårdar har genomförts under 2017. Användandet av tobak, alkohol eller droger är på en liknande nivå 
jämfört med föregående år. Rökning minskar bland elever på gymnasiet årskurs 2. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Ökad befolkning 
Piteå kommun hade 42 184 invånare sista november 2017. Det innebär att folkmängden ökat med 280 personer under 
året. Det är en större ökning än prognostiserade 202 personer men mindre än ökningen under 2016, som var 356 
personer. Till viss del har 2017 års befolkningsutveckling påverkats av den stora befolkningsökningen under 2016 
års sista månader. I november och december 2016 ökade befolkningen med 60 respektive 93 invånare. En ökning 
som till stora delar bestod av invandring i form av att delar av de inskrivna vid Migrationsverkets 
anläggningsboenden i Piteå fick uppehållstillstånd i Sverige och därmed folkbokfördes i Piteå kommun. 
Invandringen har under 2017 blivit än mer viktigare för kommunens befolkningsökning. Migrationsverkets stora 
verksamhet i kommunen gör befolkningsstatistiken mer svåranalyserad. Myndigheten flyttar tillfälligt inskrivna med 
uppehållstillstånd under sommaren till andra kommuner. Samtidigt stoppas integrationsprocessen upp av att 
kommunplacerade nyanlända, på grund av bostadsbrist, inte direkt kan flytta till de kommuner de blivit anvisade. 
Följden blir att statistiken för invandring och inrikes inflyttning blåses upp och varierar upp och ner under åren. 
Risken finns även för en 
befolkningsminskning när 
Migrationsverket planerar minska sin 
verksamhet i Piteå år 2020. 

 

Befolkningsförändringar under 2017 
Födelseöverskottet -30 är något mindre 
jämfört med samma period ifjol, men 
fortsatt negativt. Trots att befolkningen 
ökat med nästan trehundra personer 
under året har antalet i 
förvärvsarbetande ålder, 16-64 år, ökat 
med endast 36 personer. Stora 
pensionsavgångar har haft en negativ 
effekt på antalet i förvärvsarbetande 
ålder. 
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  2017 2016  

Folkmängd 42 184 41 904  

Folkökning 280 356  

Födda 427 419  

Döda 457 455  

Födelseöverskott -30 -36  

Inrikes inflyttning 1 433 1 334  

Inrikes utflyttning 1 722 1 304  

Inrikes flyttningsöverskott -289 30  

Invandring 645 410  

Utvandring 60 51  

Invandringsöverskott 585 359  

SCB:s efterjusteringar 3 2  

 

Mindre positiv befolkningsprognos med större osäkerheter 
I 2017 års prognos når Piteå kommun knapp 43 000 invånare år 2030 för att under 2030-talet minska med omkring 
500 invånare. Piteås befolkningsökning har dock de två senaste åren överträffat föregående års prognoser. Prognosen 
är osäkrare längre in i prognosperioden. Migrationsverkets antaganden om en minskning av antalet asylsökande på 
längre sikt är den enskilt största faktorn som påverkar prognosen i negativ riktning. 

I tabellen redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen 
minskar befolkningen i arbetsför ålder med 830 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. 
Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i 
yrkesverksam ålder utvecklas positivt. 

År Totalt 0 - 19 år 20 - 64 år 65 +  

2017 42 184 9 245 23 202 9 737  

2020 42 520 9 423 22 913 10 184  

2025 42 900 9 631 22 656 10 613  

2030 42 973 9 699 22 363 10 910  

 
För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att 
krävas. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet att på egen hand ordna boende i Piteå 
istället för en anvisad kommunplacering kan vara ett sätta att nå befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets 
anläggningsboenden i Piteå en resurs. 

Målbedömningen föreslås sänkas till i hög grad uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar 
mot att 2030-målet uppfylls. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Arbetsmöjligheter 
Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten tycker att arbetsmöjligheterna har förbättrats 
jämfört med 2015. Piteås resultat är marginellt bättre än genomsnittet för de 131 deltagande kommunerna. För Piteås 
del är det kvinnorna som ger högre värde än männen för samtliga underfrågor. 

Totala arbetslösheten i Piteå ökar 
I Piteå hade arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) ökat med 0,2 
procentenheter till 5,8 % när december 2017 jämförs med december 2016. Arbetslösheten i december var inte jämnt 
fördelad mellan könen. Männen är i högre utsträckning än kvinnorna arbetslösa, en differens på 0,8 procentenheter. I 
Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten, Piteå går i motsatt riktning. Piteå har nu en arbetslöshet i 
nivå med länet (5,8 %) och riket (5,9 %). Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna inrikesfödda, ungdomar och 
utrikesfödda. 

Minskningen av ungdomsarbetslösheten har stannat av i Piteå 
Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av 2016, samtidigt har minskningen fortsatt i länet (-
0,5) och Sverige i stort (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har tidigare år varit högre än länets och rikets, men 
skillnaderna har successivt minskat, nu ökar skillnaderna igen. Kvinnorna följer dock fortfarande rikstrenden. Med 
stor sannolikhet påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikesfödda ökat i Piteå det senaste året, ökningen 
består till relativt stor del av yngre män. 
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Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

 Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

2017-12 8,4 7,2 9,5 7,7 5,8 9,2 6,2 4,9 7,4  

2016-12 8,4 7,4 9,4 8,2 6,3 9,7 7,0 5,3 8,5  

Differens 0,0 -0,2 0,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -0,4 -1,1  

 

Många utrikesfödda i öppen arbetslöshet 
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med december 2016. Den stora 
utmaningen är att få nyanlända i arbete. Piteå avviker från länet och riket med en ökning av arbetslösheten bland 
utrikesfödda. Utvecklingen för utrikesfödda i arbetslöshet hänger samman med befolkningsökningen inom samma 
grupp. Personer som bor i anläggningsboenden med beviljat uppehållstillstånd och kommunanvisning har svårt att få 
arbete i Piteå. Gruppens storlek och dess arbetslöshet varierar mellan enskilda månader, men ligger ständigt högt 
över arbetslösheten för inrikesfödda och ungdomar. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög utgjorde de 
utrikesfödda i arbetslöshet i augusti endast 397 personer av det totala antalet 1 457 arbetslösa. Därmed kan många 
små åtgärder få stor effekt. 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 

 Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

2017-12 21,9 19,9 24,0 16,0 14,0 18,1 15,3 14,7 15,9  

2016-12 21,1 19,1 23,3 16,8 14,4 19,5 15,9 14,6 17,2  

Differens 0,8 0,8 0,7 -0,8 -0,4 -1,4 -0,6 0,1 -1,3  

 

Försörjningsstöd 
Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat från 765 st år 2016 till 855 st 2017. Ökningen är fördelad mellan 
samtliga åldersgrupper. Arbetslöshet fortsätter att öka som orsak till försörjningsstöd och utgör den största 
anledningen för behov av stöd. Sjukdom minskar som orsak. Gruppen övrigt innehåller olika orsaker allt från 
missbruk till tillfälliga stöd. 

Orsak till försörjningsstöd 2017 2016 2015  

Arbetslöshet 56 % 52 % 48 %  

Sjukdom 14 % 22 % 19 %  

Övrigt 30 % 26 % 33 %  

  
Faktaruta - Orsaker till försörjningsstöd  

Definition av orsaksgrupper för försörjningsstöd: I gruppen arbetslöshet ingår arbetslösa som väntar på ersättning, saknar 
ersättning eller där ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig för försörjning. I gruppen ingår även de som arbetar 
deltid ofrivilligt, väntar på lön eller har ett arbete med otillräcklig lön för sin försörjning. 

 

I gruppen sjukdom ingår sjuka som väntar på ersättning, personer som saknar ersättning trots läkarintyg eller där ersättningen 
från sjukförsäkringen är otillräcklig för försörjning. 

 

 

Försörjning ur ett könsperspektiv 
Piteås resultat visar fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning. I 
skolan uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna, arbetslösheten är högre för män bland de unga och utrikesfödda. 
Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier. Kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än 
männen. Det är högre andel män som får stöd till sin försörjning. Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än 
männens. Männens medelinkomst var under 2015 högre i Piteå än medel för länet och riket. För Piteås kvinnor var 
det tvärtom, medelinkomsten var lägre än både för länet och riket. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Medborgarundersökningen från 2017 visar att förskola, grundskola och gymnasieskola får högre betyg jämfört med 
2015 års resultat, det är främst kvinnorna som bidrar till ökningen. Av de pitebor som deltagit i undersökningen ges 
utbildningsmöjligheter ett något lägre värde jämfört med 2015 och det är främst männen som ger lägre värde. Sett till 
underfrågor är det är främst högre studier som får lägre värde, och för den frågan är det både kvinnor och män som 
står för minskningen. Undersökningen anser att utbildningsmöjligheter och gymnasieskolans resultat bör bevaras 
men att trots goda värden kan förskola och grundskola om möjligt ytterligare förbättras, då det har en stor betydelse 
för helheten av Piteås attraktivitet. 

Under året har de flesta sökande fått plats i förskolan inom tre månader. 
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Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå 
redovisar vissa negativa avvikelser över tid. Piteå blev rankad på sjätte plats för årets skolkommun 2017. Utbildade 
lärare, lärartäthet och meritvärdet för skolår 9 är några exempel där Piteå har goda värden. Piteå kommun fortsätter 
att utveckla skolan och skolforskning ska uppstå ur verksamheten. Piteå samarbetar nu med två lärosäten, Umeå 
universitet och Luleå tekniska universitet, som ett led i att utveckla undervisningen genom samarbete mellan 
akademi och huvudman. 

Kommunens grundskolor har våren 2017 brutit den tidigare positiva trenden vad gäller elevernas genomsnittliga 
slutbetyg och uppvisar nu en minskning. Nedbrutet på kön visar resultatet att flickornas resultat ökar medan 
pojkarnas resultat sjunker. Ett negativt trendbrott finns också för de flesta skolorna när det gäller 
gymnasiebehörighet, där det främst är pojkarnas gymnasiebehörighet som sjunker. 

I Öppna Jämförelser för grundskolan ligger Piteå på plats 79 av 290 kommuner vilket är realtivt gott nationellt sett, 
men sett till kommunens egen utveckling är det ett tapp från plats 30. Orsakerna till tappet är främst de sjunkande 
meritvärden i åk 9 och sjunkande gymnasiebehörighet. Framförallt är det nationella provresultaten i svenska för 
årskurs 3, samt matematiska kunskaper i år 9 som behöver utvecklas. En jämställdhetsanalys visar att det gäller 
främst bland killar, som gått från ca 96 % till 89 % godkända jämfört med förra året. Det här resultatet är en signal 
som tas på allvar och kräver en fördjupad analys för att kunna förbättras. 

Det genomsnittliga meritvärdet ligger fortsatt högt jämfört med riket. Skillnader mellan könen finns och ett arbete 
pågår för att skillnaden ska halveras. Trots ambitionen att förbättra pojkarnas betyg är resultatet det motsatta och 
skillnaden har istället ökat till cirka 30 meritpoäng. 
 
Strömbackaskolan är ett fortsatt attraktivt val för eleverna. Under perioden sker en ökning från 92 % till 93 % för 
gymnasieelever folkbokförda i Piteå som väljer att gå skola i den egna kommunen. Piteå har också en nationellt hög 
andel elever, 77 % som avslutar sina gymnasiestudier inom tre år. 

Piteå har en hög andel elever på yrkesprogram, 43 %, jämfört med det nationella snittet 27 %. Den nuvarande 
trenden i Piteå är att andelen elever på yrkesprogram minskar mer än andelen elever på högskoleförberedande 
utbildning, som också minskar. Andelen som studerar på introduktionsprogram för nyanlända ökar. 

Kommunen har under året förvärvat Grans naturbruksgymnasium och inför höstterminen ökade antalet sökande 
elever rejält. 

Piteå visar relativt goda värden i ett nationellt perspektiv men framförallt pojkar når sämre studieresultat och färre 
når gymnasiebehörighet. Därav föreslås en sänkt målbedömning till uppfyllt i hög grad. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
- Under perioden december 2016 till november 2017 startade 8,0 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med samma 
period förra året då det startade 7,9 nya företag per 1 000 invånare. Totalt under perioden 2016/2017 har 340 
nyregistreringar gjorts i Piteå jämfört med samma period förra året då det var 332 nyregistreringar. Resultatet innebär 
att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år är uppnått. Under samma period (dec 2016 till nov 2017) 
har 1 217 personer varslats i Norrbottens län, att jämföra med 1 151 personer under samma period förra året. 

Pendling 
SCB har under 2017 presenterat den senaste pendlingsstatistiken från år 2015. Totalt är det 
1 637 personer (1 078 m, 559 kv) som pendlar till Piteå. Samtidigt är det 3 867 personer (2 423 m, 1 444 kv) som 
pendlar ut från kommunen. 

Rapporten visar att av de som bor i Piteå och har ett arbete är det 11,5 % som pendlar till Luleå. Därefter pendlar 
cirka 1 % av piteborna i arbete till vardera Älvsbyn, Skellefteå och Stockholm. De som pendlar in till Piteå för arbete 
kommer främst från Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och Boden i fallande skala från 2,5 % till 0,5 %. 

Näringslivsutveckling 
Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat 
från de undersökningar som görs. 

- I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2017 ligger Piteås sammanfattande omdöme på 
3,1, marginellt högre än 2016. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat för 2017 placerar sig 
Piteå på 226:e plats, vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående års ranking. I Norrbotten hamnar 
Piteå i mitten av kommunerna, det är endast Luleå och Boden som hamnar på den övre halvan av landets kommuner. 

- Fastighetsägarna Mitt Nord har tillsammans med Demoskop genomfört en mätning som visar att 91 procent av 
Piteås fastighetsägare anser att näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet samt att 82 procent tycker 
att Piteå kommuns handläggningstider är rimliga. 

- Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar att Norrbotten är det starkaste länet och att konjunkturen är starkast 
för industrin. Det bekräftas i Piteå av att den planerade investeringsnivån är hög inom befintliga företag men även att 
det finns ett intresse för nyetableringar. 

- Globalisering är en metatrend som påverkar och formar samhällsutvecklingen. En kombination av tekniska, 
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ekonomiska, social och kulturella förändringar utgör grunden för förändringarna. Arena för tillväxt analyserar årligen 
Sverige ur ett geografiskt perspektiv inom olika områden. I årets rapport finns ett sårbarhetsindex som baseras på 
beroendet av enskilda företag, pendling, andel i arbete, lokalt näringslivsklimat och företagandets omfattning. Piteå 
hamnar i gruppen måttlig sårbarhet tillsammans med 33 andra kommuner, varav fem i länet. Övriga åtta kommuner i 
länet bedöms ha en medelhög eller hög sårbarhet. 

Ingen förändrad målbedömning 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 
Totalt har drygt 5 500 pitebor deltagit i olika dialoger under 2017, vilket är lika många som 2016. Det är något fler 
kvinnor som deltagit. Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har varit bland 
annat kring fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Kvällsfika samt ett antal samråd. 

För unga har dialoger som Personligt, Unga tycker och Student tycker genomförts. Piteåpanelen har inbjudits till ett 
dialogmöte under året med temat innovation. Resultaten från undersökningen Personligt visar att jämfört med 2016 
är det fler unga som säger att de vet var de ska vända sig för att kunna lämna sina åsikter för att påverka. Det är fler 
killar som vet var de ska vända sig för att påverka kultur- och fritidsfrågor och miljöfrågor, för övriga frågor är det 
lika mellan könen. Ungefär samma andel unga har försökt påverka i någon samhällsfråga, jämfört med 2016. Det är 
fler tjejer som har försökt påverka. 

Under året har 136 synpunkter inkommit, vilket är en minskning med drygt 20 % jämfört med de senaste två åren. 
Det är viktigt att nyttja medborgarnas tankar i verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. 
Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit motioner och det är 21 färre än 2015. Dessutom har 42 nya 
medborgarförslag inkommit, vilket är i paritet med tidigare år. 

I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver. Piteå har funnits 
med som ett gott exempel i nationell press och blivit kontaktade av andra kommuner för att ge inspiration. Därutöver 
har utbildning i komplexa medborgardialoger genomförts. 

Piteå kommun har genomfört SCB:s medborgarundersökning hösten 2017. Glädjande nog så stiger två index och ett 
index ligger kvar på samma nivå som 2015. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index för hur 
medborgarna bedömer Piteå kommun som en plats att bo och leva på blev 67, vilket är något högre än 2015 års 
resultat med index 66. Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Piteå har ett högre betygsindex 
jämfört med snittet för samtliga 131 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2017. Enligt SCB:s rapport är 
det framförallt frågeområdet bostäder som Piteå bör prioritera för att få nöjdare medborgare i Piteå kommun. 

Det sammanfattande Nöjd-Medborgar-Indexet (NMI) – hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 
62, jämfört med 60 år 2015. Även för NMI är det sammanfattande betygsindexet högre för Piteå jämfört med 
deltagande kommuner. Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Enligt SCB:s rapport är de 
verksamheter som bör prioriteras i Piteå för att få nöjdare medborgare Äldreomsorgen, Gator och vägar, 
Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar. 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-inflytande-index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till 
inflytande i Piteå kommun blev 39. NII är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. 
Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Enligt SCB:s rapport är det framförallt förbättringar 
av Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget NII. 

Piteå kommun har för första gången även deltagit i Tillitsbarometern. Resultatet visar på en hög lokalsamhällestillit. 
Ytterligare analys kommer att presenteras i början av 2018. 

Kommunen har beslutat att ytterligare bidra till stärkt demokratiutveckling genom att ta fram en långsiktig strategi 
kring dialog med närsamhället, ett PM kommer att presenteras för kommunstyrelsen februari 2018. Även ungas 
inflytande har utvärderats under året och ett PM med förslag på förstärkt inflytande för unga kommer att presenteras 
för kommunstyrelsen februari 2018. 

Årets fokusdialog har varit fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra. 

I ”Kommunens kvalitet i korthet 2017” där 250 kommuner deltar hamnar Piteå på delad tredje plats när det gäller att 
möjliggöra för medborgare att delta i kommunens utveckling. Servicemätning för telefon och e-post visar att Piteå 
har försämrat resultatet inom de flesta parametrarna. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Mänskliga rättigheter  
Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. 
Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Piteås deltagande i nätverk kring mänskliga rättigheter 
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(MR) via SKL har lett till att mänskliga rättigheter inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i 
nämndernas reglementen under våren 2017. 

Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram är antaget och påbörjat. 
Arbetet för att Piteå ska kunna kalla sig MR- kommun från 2020 är inlett med utformning av underlag för 
folkbildning och kommunikation. 

”Kvällsfika” på Kaleido har genomförts där information och dialog kring tillgänglighet, jämställdhet, demokrati och 
utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt genom konceptet ”Ett Piteå för 
alla” som utarbetas tillsammans med företagarorganisationer och utbildningsanordnare. 

Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola och under hösten startade en helt ny 
yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. 

Flyktingmottagande 
Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. 

Piteå har ett tilldelat kommuntal att ta emot 183 flyktingar under året, anvisade från Migrationsverkets förläggningar 
eller kvotflyktingar från flyktingläger. Under 2017 har Piteå kommun tagit emot ca 128 flyktingar, där 109 kommit 
från Migrationsverkets förläggningar, därutöver 19 kvotflyktingar eller anknytning till anhöriga samt 16 
självinflyttade. 

En stor utmaning har varit att få fram bostäder för att klara mottagandet. Kommunchef har bildat en styrgrupp med 
representanter från olika förvaltningar för att hantera frågan. Allt från att hyra lägenheter till ombyggnad ingår i 
lösningarna. En ombyggnation med olika boendelösningar har gett plats för 70 personer. AB PiteBo bistår med ca 50 
lägenheter under året ur sitt bestånd (en lägenhet per vecka). 

Under 2015 tog kommunen emot 110 personer, 60 kvinnor och 50 män. Av dessa så bor 53 kvinnor och 43 män kvar 
två år efter ankomst, vilket med råge uppfyller målet om att minst 50 % ska stanna i Piteå. 

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst 

Antal kvinnor Antal män 2017 2016 2015  

53 43 96 (87 %) 80 (87 %) 31 (61 %)  

Internationellt arbete  
Piteå har tre vänorter; Kandalaksha, Grindavik och St. Barthélemy. Arbetet bygger på långvariga relationer med 
besök åt bägge hållen, detta för att upprätthålla relationerna, då det är goda relationer som kan utveckla samarbetet. 
Förutom officiella besök sker utbyte främst inom skolan och kultursektorn. 

Piteå har två kommunala partnerskap, ett med Vietnam och ett med Zambia. Här är fokus på demokratiutveckling 
samt jämställdhet, detta med stöd från ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som verkar för utveckling 
av den lokala demokratin. För Vietnamsamarbetet har utvärdering skett med goda resultat och en ny ansökan från 
samhällsbyggnadsnämnden är beviljad. För Zambia har det tredje projektåret inletts med fokus på praktisk 
demokratiutveckling. Även för Zambia planeras en ansökan om förlängning. 

Ingen förändrad målbedömning 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Jämställdhet är ett område där Piteås Kommuns arbete uppmärksammas nationellt. Fem av kommunens 
verksamheter nominerades till Norrbottens jämställdhetspris och kvalitetskedjan tog hem priset då jämställdhet är ett 
perspektiv som tydligt syns i styr- och ledningssystemet. Piteå är också nominerade till det nationella 
jämställdhetspriset som delas ut i början av 2018. 

Arbetet med modellkommun fortlöper enligt plan i samverkan med Skellefteå, Boden och Luleå. Olika metoder för 
jämställdhetsintegrering tas fram inom ramen för samarbetet. Under perioden har Kommunstyrelsen utifrån en 
jämställdhetsanalys beslutat att olika perspektiv på jämställdhet ska redovisas vid olika tillfällen i uppföljningen, 
personalperspektivet redovisas i delårsbokslut och serviceperspektivet i årsredovisningen. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Kommunen har fortsatt högt tryck på etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Dialoger och samråd sker inför de 
olika projekten. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl 
landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. 

Kommunens hållbarhetsarbete 
Plan för hållbarhet utgår från Verksamhetsplanen och arbetet sker kontinuerligt. I en kommunranking från Aktuell 
hållbarhet (f.d miljöaktuellt) hamnar Piteå på plats 53 av 290. Det är en förbättring från plats 115 i förra årets 
rankning. Rankingen speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger på en enkät samt sju mått. Den så kallade 
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SEE- veckan, för Social Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet, genomfördes under hösten enligt inarbetad plan. 

Innovativ energikommun 
Byggandet av vindkraftverk har återupptagits, beslut om att under 2018 och 2019 investera 8 miljarder i markbygden 
har tagits av de företag som etablerar "Markbygden ETT" Europas största landbaserade vindkraftspark. Detta innebär 
ca 500 arbetstillfällen under etableringsfasen och ett 50-tal fasta arbetstillfällen fr.o.m. 2020 när parken beräknas 
vara i drift. 

AB PiteEnergi har under året byggt en solcellspark på taknivå inom universitetsområdet. Den får cirka tio gånger 
högre effekt än testparken som företaget installerade 2013. 

Ny större fabrik är invigd som drivs med fjärrvärme samt av Sveriges största takmonterade anläggning för solceller. 
Etableringen genererar cirka 150 arbetstillfällen. 

Ingen förändrad målbedömning 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten tycker att Tryggheten i Piteå har förbättrats 
jämfört med 2015. Piteås resultat med index 65 är högre än genomsnittet med index 57 för de 131 deltagande 
kommunerna. För Piteås del är det männen som ger högre värde än kvinnorna för samtliga underfrågor. 
 
Tillgänglighet                         
Ökad tillgänglighet handlar mycket om att hitta direkta områden där tillgängligheten kan förbättras. Bland annat har 
följande områden utvecklats; Under ”Pite Outdoor Day” i mars kunde medborgarna prova på vinter-fritidshjälpmedel 
för personer med funktionsnedsättning samt att Parasport Piteå i samarbete med Kultur, park och fritid har anordnat 
aktivitetsdagar för barn med funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen har under året beslutat om reviderade riktlinjer för uteserveringar och skyltning med 
tillgänglighetsfokus. Tillgänglighetsåtgärder för enkelt avhjälpta hinder (EAH) är genomförda bland annat i centrum, 
på Stenskär och Sandängesstranden samt på Karlberg. Medborgarna har deltagit i dialog kring tillgänglighet som 
resulterat i att nya åtgärdslistor för EAH har upprättats. 

En enkät från Myndigheten för delaktighet (MFD) har besvarats. Enkäten handlar om styrdokument, mål och 
uppföljning, samverkan, kompetens, arbetsgivarfrågor och upphandling. Resultatet av enkäten har ännu inte 
redovisats från myndigheten. Fortfarande är det siffror från 2016 som visar Piteås resultat jämfört med andra 
kommuner och riket (se tabell nedan). 

Tillgänglighetsbarometern (Humana) är genomförd för 2017 (se tabell nedan). Piteå halkar ner från placering 28 ifjol 
till placering 48 i år, av 196 deltagande kommuner. Detta beror dels på att frågorna varierar från år till år. 

Undersökning 
Piteås resultat (%) 

av maxpoäng 
Rikets resultat (%) 

av maxpoäng Kommunrang Piteå  

Fysisk tillgänglighet (MFD) 2016 71 47 22 av 196  

Utbildning (MFD) 2016 69 50 40 av 202  

Idrott (MFD) 2016 72 36 12 av 228  

Kultur (MFD) 2016 64 36 17 av 229  

Arbetsmarknad (MFD) 2016 71 35 8 av 201  

Tillgänglighetsbarometer (HUMANA) 2017 - - 48 av 196  

Folkhälsa 
Ett område som lyfts inom folkhälsoarbetet under året är planering för hur arbetet ska ske förebyggande med 
fallskador bland äldre. Detta arbete kommer att intensifieras under kommande år. Tillit och förtroende samt kvinnors 
hälsa är andra frågor som lyfts på folkhälsorådets möten. 

Inom det brottsförebyggande arbetet så har medborgarmöten, utbildningar, tillsyner genomförts enligt plan. Polisen 
har i samverkan med Piteå kommun tagit fram medborgarlöftet för 2017-2018 där ökad närvaro och trygga miljöer är 
i fokus. Som en del av medborgarlöftet har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att gatulysen inte ska släckas ner 
under sommarperioden utan regleras från ett centralt styrsystem med skymningsrelä. 

Sjukpenningtalet minskar 
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare har minskat med 2,6 dagar när december 2017 jämförs med december 
2016. Trots det ligger sjukpenningtalet högre i Piteå i jämförelse med både länet och riket. Minskningen är större för 
kvinnor än för män. Piteå kommun har fortsatt en av landets största differenser i sjukpenningtal mellan kvinnor och 
män. Männen i Piteå har ett sjukpenningtal under riksgenomsnittet samtidigt som kvinnorna har ett högre. Som 
arbetsgivare har Piteå kommun gjort insatser för att minska sjukskrivningarna. 

  Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

Dec 2017 10,9 15,7 6,5 9,2 12,4 6,3 10,1 13,3 6,9  

Dec 2016 13,5 19,5 7,8 10,6 14,4 7,1 10,8 14,3 7,5  
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  Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män  

Differens -2,6 -3,8 -1,3 -1,4 -2,0 -0,8 -0,7 -1,0 -0,6  

Sjukpenningtalet har i Sverige historiskt varierat kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade talet med 80 % för att vända 
nedåt i början på 2017. Med nuvarande minskningstakt ser sjukpenningtalet ut att nå regeringens mål om 9,0 dagar 
vid utgången av 2020. 

Faktaruta:  

Talet beskriver antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.  

Ingen förändrad målbedömning görs. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten ger bostäder ett lägre värde jämfört med 2015. 
Piteås resultat är marginellt bättre än genomsnittet för deltagande kommuner. Trots det är bostäder en faktor som bör 
prioriteras för att nöjdhet och attraktivitet ska höjas. För Piteås del är det kvinnor som ger högre värde för samtliga 
underfrågor för utom trivsam bebyggelse där värdet är lika. 

Behovet av bostäder är stort, trots planläggning och byggande under de senaste åren behövs det fler lägenheter. 
Detaljplaner och planläggning i tidiga skeden pågår, prognosen är att i slutet av 2018 finns planförutsättningar för att 
bygga 900-1 000 lägenheter. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan 1 200 bostäder vara 
färdigbyggda fram till 2021, därmed skulle behovet om bostäder kopplat till att Piteå ska bli 43 000 invånare nås. 
Därefter utökas utmaningen med ytterligare bostäder för att nå målet om 46 000 invånare. För långsiktig hållbarhet 
krävs att byggande sker även utanför stadskärnan, i stadsdelar och landsbygden. 
 
Ett nytt avtal har slutits mellan AB PiteBo, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för 
framtida elevbyggen. På Furulund har hus tre färdigställts och det fjärde och sista huset påbörjats. 

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. Totalt finns det 110 platser i 
trygghetsboende. I slutet av året bestod kön av 19 personer till vård- och omsorgsboenden, en ökning av sju personer 
jämfört med augusti 2017. Kön till gruppbostäder var vid årets slut nio personer, vilket är lika jämfört med augusti 
2017. 

Totalt sett är socialtjänstens bedömning att det är ca 50 personer som är ”hemlösa”, det vill säga personer som inte 
förfogar över en bostad. Ett fåtal av dessa kan periodvis betraktas som ”uteliggare”, d.v.s. att de inte alltid har tak 
över huvudet. Siffrorna är dagsaktuella och förändras över tid. Under året har Piteå församling, med ekonomiskt stöd 
av Piteå kommun och andra finansiärer, bedrivit ett härbärge på försök under våren 2017, och utifrån gott resultat, 
öppnades Härbärget i ny lokal i december. 

Antal beviljade bygglov har att ökat sedan 2014 och ligger under 2017 på en fortsatt hög nivå med en minskning med 
5 % under 2017. 

Antal beviljade bygglov 2017 2016 2015 2014 

 650 687 594 528 

Piteå ligger efter tredje kvartalet 2017, på tredje plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar 
i plånboken till annat när bostaden är betald. Hushållens köpkraft beräknas i förhållande till bostadspris, ränteläge 
och disponibel inkomst. I Piteå ökade småhuspriserna under 2017, medan för landet i sin helhet sjönk priserna något. 

Ingen förändring av målbedömning. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Infrastruktur handlar om många saker som är viktiga för ett samhälle. Digitalisering är ett område som de senaste 
åren ökar i betydelse. Piteå kommun arbetar inom området bland annat genom samarbete med andra kommuner i 
länet. Arena för tillväxt har tagit fram ett index för hushållens tillgång till fast bredband/ kommun. Piteå hamnar 
tillsammans med 71 andra kommuner i den grupp som bedöms ha den största utbyggnaden av bredband i Sverige. I 
länet tillhör Luleå och Boden samma grupp medan övriga kommuner i länet bedöms ha en lägre tillgång. 

Medborgarundersökningen visar på fortsatt goda värden för vatten/avlopp och avfallshantering, vilka utgör viktiga 
infrastrukturer i vår samhällsbyggnad. För Piteås del är det kvinnorna som ger högre värden för samtliga underfrågor. 

Kommunikationer är en viktig fråga för samhället och utgör möjligheter även för ett vidgat arbetsmarknadsområde. 
Medborgarenkäten som genomförts under 2017 stärker den tesen, kommunikationer är en viktig parameter att 
prioritera för att höja helhetsintrycket och attraktiviteten för Piteå som kommun. Årets resultat för kommunikationer 
har ett lägre värde jämfört både med år 2015, och lägre än genomsnittet för deltagande kommuner. För Piteås del är 
det kvinnor som ger högre betyg för både kollektivtrafik och möjligheter att enkelt transportera sig med bil samt 
buss, tåg och flyg. 
 
Tätortstrafiken har ökat under perioden med ca 16 000 resor (4 %) och ligger för första gången på över 400 000 
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resor. 
  2017 2016 2015 2014  

Kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 565 470 543 856 497 308 485 472  

Tätortstrafiken 406 698 390 492 358 928 358 873  

Ingen förändrad målbedömning. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Målet har från 2017 fått viss ny inriktning genom att placeras under området Livsmiljö. Målet har inte fått genomslag 
i ett systematiskt arbete som synliggör tillväxt och samhällsutveckling. 

Arbete med attityder, förhållningsätt är ett arbete som sker inom gymnaiseskolans ordinarie arbete kring såväl 
demokratifrågor, mänskliga rättigheter som att ta ansvar för kultur och miljö i ett större perspektiv. Skolan arbetar 
också med både produktion och konsumtion av olika kulturevenemang som en integrerad del i undervisningen. 

Kulturmålet beaktas också i ordninarie arbete inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, 
översiktsplanarbete, men är svårt att synliggöra med avseende på tydliga effekter för tillväxt och samhällsutveckling 

Under året har den kulturella verksamheten ökat på Kaleido och den invigda Residensgården förväntas bidra till 
utveckling med kulturen som drivkraft. 

Ingen förändrad målbedömning 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 
Under året har det genomförts fyra utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering. 

I Piteå finns ett nätverk med representanter från Polisen, kommunen, SISU idrottsutbildarna, Norrbottens 
idrottsförbund samt olika gym och träningsanläggningar. De har under året träffats regelbundet för att stärka arbetet 
med antidoping. 

Enligt uppgifter från Polisen ökar dock antalet 13-15-åringar som använder droger. Strömbackaskolan har ett nära 
samarbete med polisen och arbetar utifrån en speciell modell när droganvändning misstänks. Polisen genomför också 
sökning med narkotikahund regelbundet. Under året har ett antal dialogmöten med medborgare genomförts som en 
del i arbetet med att forma framtidens stöd och omsorg. I detta arbete har bland annat stöd och förebyggande arbete 
kopplat till drogproblematik diskuterats. 

Tillsyn av krogar/restauranger sker kontinuerligt enligt plan. Inget avvikande är rapporterat under året. 

Målet är svårbedömt utifrån ett begränsat underlag. Det föreslås ingen förändrad målbedömning sedan 
delårsrapporten. Ett djupare underlag behövs. Planering för 2018 års folkhälsoundersökning har genomförts och 
resultatet av undersökningen väntas inför nästa års årsredovisning. 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Sammantaget är bedömningen att Piteå fortsatt har en positiv utveckling, trots att året inneburit både negativa och 
positiva avvikelser. 

Barn och unga 
Antalet inkomna orosanmälningar om barn och unga fortsätter att öka, vilket lett till fler utredningar och lång 
utredningstid. Stora insatser har medfört att väntetiden för utredning arbetats bort. Andel barn, 0-19 år, i Piteå som 
bor i ekonomiskt utsatta hushåll är fortsatt lägre än både länet och riket. 

Olika former av dialoger och mötesplatser för ungdomar arrangeras av kommunen och dessa lockar många deltagare. 

Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Piteå kommun har under året ökat sin befolkning och passerat 42 000 invånare. För att uppnå befolkningsmålet, Piteå 
ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare, kommer dock ytterligare insatser att krävas. 

Totala arbetslösheten har ökat marginellt och fortfarande är det fler män som är arbetslösa bland vuxna, unga och 
utlandsfödda. Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av föregående år, till skillnad från 
övriga länet och Sverige där den minskat. Skillnaderna mellan grupperna inrikesfödda respektive utrikesfödda 
ungdomar är fortsatt stora. Trots att arbetslösheten i gruppen utrikesfödda är hög är gruppen relativt liten andel av det 
totala antalet arbetslösa. Därmed kan många små åtgärder få stor effekt. 

Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå 
redovisar skillnader mellan pojkar och flickors studieresultat. Insatser har påbörjats och kommer fortsatt behövas för 
att vända utvecklingen. 

Måluppfyllelsen för området sänks till i hög grad uppfyllt. 

Demokrati och öppenhet 
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Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Under året har antalet deltagare i kommunens dialoger legat på samma 
nivå som föregående år. 

Mänskliga rättigheter (MR) har inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram är påbörjat. Målsättningen är 
att Piteå inom några år ska kunna kalla sig MR-kommun. 

Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 

Livsmiljö 
Planering och byggande av bostäder fortsätter enligt plan. Det pågående och planerade planarbete svarar upp mot 
målet om 43 000 invånare. Ytterligare insatser krävs för att möjliggöra tillräckligt med bostäder för att klara 46 000 
invånare. För att lyckas med bostadsförsörjningen förutsätts ett nära samarbete med andra aktörer i samhället. 

En viktig del i livsmiljön är en väl fungerande infrastruktur, där bland annat it-utveckling och goda kommunikationer 
inom arbetsmarknadsregionen är väsentliga. Piteå har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Antalet resor med 
kollektivtrafik inom tätorten har ökat under året. För att stärka förutsättningar för arbetspendling krävs fortsatta 
insatser kommande år. 

Droganvändningen bland yngre tonåringar har ökat och innebär en svår utmaning att komma till rätta med. Polisen 
och Strömbackaskolan har ett nära samarbete i syfte att tidigt identifiera problemen och undvika och minska 
missbruk. 

Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 

God ekonomisk hushållning  

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse 
i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar och 
generellt visar medborgarundersökningen på goda resultat. Sex av nämnderna når måluppfyllelse i hög grad eller helt 
uppfyllt för samtliga strategiska områden. Övriga tre nämnder bedömer att ekonomimålet delvis uppfylls eller ej 
uppfylls. 

Faktaruta:  

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

 

Piteå kommun har möjligheter att nå målet med 43 000 invånare till 2020 förutsatt ytterligare insatser för god 
befolkningsökning kommande år. Under 2017 har befolkningsprognosen reviderats ned något jämfört med 
föregående år, varför måluppfyllelse sänkts till i hög grad uppfyllt. Arbetslösheten har stigit marginellt jämfört med 
2016, framförallt bland utrikesfödda. Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av föregående 
år, till skillnad från övriga länet och Sverige där den minskat. Planförutsättningar för bostadsbyggande bedöms 
motsvara behoven av bostäder kopplat till en befolkningsökning mot 43 000 invånare de närmsta åren. För att 
möjliggöra för 46 000 invånare krävs ytterligare insatser. Mångfaldsarbetet har under året bland annat fokuserat på 
att Piteå ska kunna titulera sig MR-kommun, vilket är ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter. 

Piteå visar relativt goda studieresultat i grundskolan ur ett nationellt perspektiv men framförallt pojkar har under året 
nått sämre studieresultat och färre når gymnasiebehörighet. Därav föreslås en sänkt målbedömning till uppfyllt i hög 
grad. 

Demografiutvecklingen kommer att medföra utmaningar då färre ska försörja fler. För att klara morgondagens 
välfärd kommer nya arbetssätt med innovativa lösningar, ofta i digital form, samt samverkan med andra att krävas. 
Området har och kommer fortsättningsvis vara i fokus i kommunens arbete. 

Antalet orosanmälningar kring barn som far illa har ökat markant de senaste åren. Samband ses mellan ökad psykisk 
ohälsa i samhället och antalet anmälningar om barn som far illa. Hög psykisk ohälsa bland kvinnor i Piteå leder ofta 
till en mer utsatt situation för barn. Piteå visar skillnad mellan män och kvinnor när det gäller förutsättningar för 
försörjning. Sjukpenningtalet för kvinnor i Piteå har minskat under året men är fortfarande högt i jämförelse med 
andra kommuner. 

En hög sjukfrånvaro har länge varit en stor utmaning för kommunen som arbetsgivare. Under året har 
rehabiliteringsrutinerna utvecklats och förtydligats vilket bedöms vara en viktig förklaring till att sjukfrånvaron 
minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år, till 6,1. Förutom personliga vinster för den enskilde 
medarbetaren är en minskad sjukfrånvaro viktig för att över tid minska kostnaderna, upprätthålla kontinuitet och en 
hög kvalitet i den verksamhet som levereras. Under hösten har en lönekartläggning genomförts som visar på viss 
oskälig löneskillnad mellan kvinnor och män bland första linjens chefer, vilket kommer åtgärdas under kommande 
år. 

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2017 visar på överskott. Kommunkoncernen redovisar 
historiskt starkt resultat och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar fastställt 
målintervall. Dock överskrids målvärdet marginellt vilket gör att bedömningen att resultatet är på en stark nivå och 
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inte för högt utifrån perspektiv av god ekonomisk hushållning. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna 
överstiger kostnaderna. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Prognosen för kommande planperiod innehåller en hög osäkerhet framförallt gällande konjunkturutvecklingen. 
Kommunen har goda förutsättningar att klara en konjunkturnedgång utan alltför negativ påverkan på 
välfärdsuppdraget då resultatutjämningsreserven fyllts på under ett antal goda resultatår. 

Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att 
fortsätta den positiva utvecklingen mot uppsatta mål och visioner. Under 2017 har inte tilldelade investeringsmedel 
upparbetats i sin helhet bland annat till följd av försenade planprocesser. 

Nämnderna sammantaget redovisar betydande underskott, främst till följd av socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens negativa utfall. Båda nämnderna har påverkats av ökad efterfrågan på service och tjänster då 
bland annat förändrade demografiska förutsättningar leder till fler barn, unga och äldre. Fler invånare har stärkt 
kommunens finansiering genom ett större skatteunderlag. Kostnaderna kopplade till volymökningar matchas av 
ökade intäkter totalt sett för kommunen. Sammantaget bedöms nämnderna, trots utmaningar, leverera service och 
tjänster av god kvalitet. 

Genom satsning på personal- och systemresurser har ett arbete påbörjats mot att möjliggöra mätning av det beslutade 
finansiella nyckeltalet avtalstrohet. Ingen fullständig mätning har gjorts men mindre urvalsundersökningar tyder på 
att det finns potential och möjligheter inom området som fortsatt arbete med frågan kommer att möjliggöra. Övriga 
finansiella nyckeltal uppfyller sina målvärden. Kommunen bedöms sammantaget ha en stabil finansiell situation. 
Måluppfyllelse avseende ”Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar” bedöms sammantaget i 
princip oförändrad i förhållande till år 2016. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå 
Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag 
AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen 
att bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer 
för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora 
investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. 

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas 
även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett 
underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, 
europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Årets händelser 

 Beslut om detaljplaner för övertryckshall, Renön 1:5 samt utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 
på Nötön 

 Beslut om försäljning av Stadsön 2:9 
 Antagen bredbandsstrategi 2017-2020 
 Beslut om investeringsbudget för nytt vård och omsorgsboende 
 Antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv 
 Antagen gång- och cykelplan 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 40 41  

Kostnader -4 509 -4 650  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -4 469 -4 690  

Anslag (skattemedel) 4 742 4 606  

Internränta -15 -25  

Avskrivning -194 -194  

Årets utfall 64 -222  

Investeringar    

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Kommunfullmäktige 3 510 3 247 -263  

Revision 1 120 1 423 303  

Valnämnd 48 72 24  

Summa 4 678 4 742 64  
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Analys 

Ekonomi 

 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar sammantaget överskott på 0,1 mkr. Kommunfullmäktige 
lämnar underskott på -0,3 mkr förklarat av högre kostnader än budgeterat för kopiering av handlingar, arvoden och 
annonsering. Revisionen redovisar överskott på 0,3 mkr pga lägre kostnader för granskningsinsatser, kurser och resor 
än budgeterat. 

Kommunfullmäktige 

Under året har kommunfullmäktige bland annat beslutat om detaljplaner för övertryckshall och Renön 1:5, utökat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp på Nötön, förvärv av Grans naturbruksgymnasium, försäljning av Stadsön 
2:9, beslut om investering i nytt vård- och omsorgsboende samt budget och verksamhetsplan för 2018-2020. 
Kommunfullmäktige har bland annat antagit en bredbandsstrategi för 2017-2020, riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning inklusive resultatutjämningsreserv samt en gång- och cykelplan. 

Under året har 136 synpunkter inkommit, att jämföra med 141 året innan. Det är viktigt att nyttja medborgarnas 
tankar i verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 28 
motioner, att jämföra med 47 motioner året innan. Dessutom har 38 nya medborgarförslag inkommit, att jämföra 
med 126 medborgarförslag året innan, varav 87 st handlade om arbetskläder i förskolan. 

Revisionen 

Revisionen har under 2017 haft 10 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och de kommunala 
bolagens styrelser. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i 
kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning 
av grundskolans ledningsfunktion samt kommunens ärendeberedning. Revisionen har också deltagit på utbildningar, 
konferens samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper. 

Revisionen har genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed och har under året fortsatt att utveckla arbetet med 
grundläggande granskning. 

Valnämnden 
Då det inte funnits några allmänna val schemalagda under 2017 har valnämnden inte genomfört någon verksamhet 
under perioden. 

Framtiden 

Revisionen 

En risk- och väsentlighetsanalys påbörjades under december 2017 i syfte att fastställa vilka granskningar som är 
aktuella för 2018. 

Valnämnden 

Riksdags-, landstings- och kommunalval sker under 2018. Som förberedelse för detta kommer nämnden att 
genomföra en tvådagars valutbildning under våren 2018. Datum för denna fastställs under februarisammanträdet då 
nämnden aktiveras. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

 

Styrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

Årets händelser 

 Näringslivsenheten har medverkat till en vindkraftsetablering motsvarande 8 miljarder samt etablering av ny 
husfabrik på Haraholmen 

 Regional Ung Företags-mässa genomförd i Piteå 
 Riktlinjer antagna för mänskliga rättigheter samt mot våldsbejakande extremism 
 Svenska kyrkan har i samarbete med Piteå kommun bedrivit natthärbärge februari-maj samt startat upp på 

nytt under december 
 Jämställdhetsintegrering av rekryteringsarbete är påbörjat 
 Inköpsfunktionen är förstärkt för att hantera ökade volymer och en effektivare användning av skattemedel 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 19 810 21 677  

Kostnader -177 573 -185 784  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -157 763 -164 107  

Anslag (skattemedel) 178 537 181 632  

Internränta -907 -797  

Avskrivning -12 004 -12 365  

Årets utfall 7 863 4 363  

Investeringar 26 766 16 591  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Gemensam administration 137 683 141 619 3 936  

Konsumentrådgivning 1 641 1 693 52  

Näringslivsbefrämjande åtgärder 28 846 33 582 4 736  

Planarbete 2 504 1 643 -861  

Summa 170 674 178 537 7 863  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att 
de kan påverka kommunens utveckling   

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Livsmiljö 
 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 
arbetstillfällen 
(Riktat nämndsmål)   

 
Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 
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Analys 

Ekonomi 

 
Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 7,9 mkr. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar överskott med 0,3 mkr medan kommunstyrelsens centrala 
utvecklingsmedel redovisar överskott med 7,6 mkr. 

Förvaltningen lyckades vända ett negativt resultat under året vilket förklaras av flera faktorer. En fortsatt 
återhållsamhet och förskjutning av några insatser är en förklaring. Andra orsaker är potter och riktade projektmedel 
som inte upparbetats under året, lägre upparbetade kostnader på planbudgeten under hösten samt effekten av översyn 
av lokalhyror. Tillskjutna medel för attraktiv arbetsgivare har ännu inte kunnat nyttjas fullt ut. Minskade 
lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter och återhållsamhet har också bidragit till överskottet. 

Sponsring 
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2017 till ca 2,8 mkr, förutsatt att samtliga prestationsbonusar faller ut. 
Generellt upplevs ett större behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som 
tidigare år utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande och insatsen uppgick 2017 
till knappt 1,7 mkr. 

Personal 

 
På förvaltningsövergripande nivå finns en jämställd fördelning mellan kvinnor och män (60 % kvinnor och 40 % 
män). Däremot på avdelningsnivå finns en traditionell fördelning av arbete, männen finns inom IT och kvinnorna 
inom administration. Kvinnornas lön i förhållande till männens är 92,7 % vilket är en förbättring i förhållande till 
andra år. Något som kan förklaras av att en stor grupp lönekonsulter med lön i det lägre segmentet inte längre finns 
kvar inom kommunledningsförvaltningens organisation. Det kan även tyda på att fler kvinnor rekryterats till yrken 
med högre lönestruktur. 

Då kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inom personalområdet är det viktigt att erbjuda trygga 
anställningar. Inom förvaltningen har samtliga en heltidsanställning med undantag från ett fåtal personer där deltid är 
eget val. Även användningen av timanställningar är litet, det motsvarar knappt en årsarbetare. Marknadsföring av 
kommunens arbeten är viktigt för att attrahera nya medarbetare, detta görs genom deltagande på mässor och 
arbetsmarknadsdagar, hemvändarevent etc. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med att ta emot praktikanter och 
studenter som vill göra examensjobb. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ökar något, från 3,2 % till 4,0 %. Framförallt ökar kvinnors sjukfrånvaro. Under 
föregående år visades en rejäl minskning av långtidssjukskrivna, men under 2017 är nivån tillbaka på samma som 
under 2015. Det är något fler kvinnor som är långtidssjukskrivna. Trots ökning är det är fortfarande många som inte 
varit sjuka under året, nästan hälften har inte haft någon sjukdag. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Befolkningsutveckling 
Det övergripande befolkningsmålet kompletterades i VEP 2017-2019 till att även innefatta 46 000 invånare till 2030, 
vilket har föranlett att en ny målprognos tagits fram. Analysarbete har fokuserat på att förstå skillnader i 
befolkningsframskrivningarna på lång sikt samt migrationens påverkan på befolkningsutvecklingen på kort sikt. 

Mångfald 
Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. 
Mänskliga rättigheter (MR) har inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna, ett utbildningsprogram är antaget och påbörjat. Arbetet 
för att Piteå ska kunna kalla sig MR kommun från 2020 är inlett med utformning av underlag för folkbildning och 
kommunikation. ”Kvällsfika” på Kaleido har genomförts där information och dialog kring tillgänglighet, 
jämställdhet, demokrati och utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt 
genom konceptet ”Ett Piteå för alla” som utarbetas tillsammans med företagarorganisationer och 
utbildningsanordnare. Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola och under hösten startade en helt 
ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. Piteå kristna råd och Svenska Kyrkan har med stöd av 
kommunen drivit ett härbärge för hemlösa som varit öppet under vinterperioderna. Ett kommunalt partnerskap med 
Chinsali, Zambia finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati pågår med fokus på utveckling av lokal 
demokrati och stöd till jämställdhet. 

Boendemiljöer 
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Den nya översiktsplanen fördjupas och omsätts i handling. Byggandet av fler bostäder är en förutsättning för att 
kunna nå befolkningsmålet om 46 000 invånare år 2030 med delmålet 43 000 år 2020. Enligt förslaget till den nya 
Bostadsförsörjningsplanen behövs planberedskap för 275 bostäder i kommunen per år fram till och med år 2021. 
Målsättningen om 275 nya bostäder per år har under perioden 2016-2017 uppnåtts till cirka 70 %. I landsbygd nås 
uppställt delmål till 99 %, i stadsdelscentrum till 78 % samt i centrum/centrumnära till 49 %. 

De flesta bostäder som tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. Byggandet i Piteå 
centrum är starkt. Under 2018 kommer fortsatt planering pågå inom områdena Västermalm, Norrmalm och 
Universitetsområdet vilka i översiktsplanen är utpekade områden med stor framtida kapacitet. Efterfrågan på 
nybyggnationer även utanför stadskärnan finns och vid nya markanvisningar i centrum åläggs byggherren att även 
bygga 10 % utanför centrum. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Antalet unga som deltagit i dialoger har minskat från 680 till 611. Minskningen beror på att Unga frågar inte 
genomfördes under våren på grund av personalomsättning. Under året har en uppföljning av metoder för ungas 
inflytande genomförts. Resultatet kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i början av 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Under året har arbetet med en organisationssamverkan med Älvsbyns kommun intensifierats. Tre prioriterade 
områden kommer att behandlas under året. Samverkan inom olika områden sker också med Luleå, Boden och 
Skellefteå. Arbetet genom den länsgemensamma e-nämnden börjar ge konkret resultat i form av gemensamma 
upphandlingar och realisering av bland annat e-tjänster. 

Antalet personer som deltagit i näringslivsenhetens nyföretagaraktiviteter har uppgått till 322 personer under det 
senaste året, vilket är i stort sett samma nivå som under tidigare år. Antalet nystartade företag är i stort sett detsamma 
som föregående år och målet i tillväxtprogrammet om 300 nya företag per år är uppnått. Utvecklingen att nystartade 
företag är fler än antalet medverkande i nyföretagaraktiviteter fortgår. En förklaring kan vara att 
nyföretagarinformation är mer tillgänglig nu än tidigare. 

Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat 
från de undersökningar som görs. I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2017 ligger 
Piteås sammanfattande omdöme på 3,1, marginellt högre än 2016. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens 
totala resultat för 2017 placerar sig Piteå på 226:e plats, vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående 
års ranking. I Norrbotten hamnar Piteå i mitten av kommunerna, det är endast Luleå och Boden som hamnar på den 
övre halvan av landets kommuner. 

Under året har träffar och dialoger genomförts med näringslivet och dess organisationer för att diskutera 
näringslivsklimatet och vilka insatser som bör göras för att uppnå högre värden i rankingen. Företagsbesök har gjorts 
av såväl kommunledning som näringslivsenhetens personal under året. Besöken är viktiga och uppskattade och 
bidrar till bättre dialog mellan kommunen och näringslivet. Företagsbesök och dialogmöten bör fortsätta kommande 
år. 

En genomförd mätning visar att 91 % av Piteås fastighetsägare anser att näringslivsklimatet är gynnsamt för 
fastighetsverksamhet samt att 82 % tycker att Piteå kommuns handläggningstider är rimliga. 

Demokrati och öppenhet 

 
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra som fokusdialog 2017. 
Dialogen genomfördes under våren 2017 genom workshops i samtliga landsbygdscentra. Barnen gavs tillfälle att 
delta under dagtid och de vuxna kvällstid. Resultatet har sammanställts och gått ut på remiss. Samrådshandlingen 
granskades och åtgärder prioriterades av deltagarna. 

PiteåPanelens medlemmar har inbjudits att delta i en workshop angående delaktighet i utvecklingsarbetet. 

Piteå har även deltagit i SCB:s medborgarundersökning under året. Piteå redovisar ett högre resultat än 
genomsnittsresultatet för deltagande kommuner över hur medborgarna ser på att bo och leva samt kommunens 
verksamheter. För Nöjd-Inflytande-Index (Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen) är det 
sammanfattande betygsindexet för Piteå i paritet med det sammanfattande betygsindexet för genomsnittsresultatet för 
deltagande kommuner. Ett mer utförligt resultat kommer att redovisas i början av 2018. 

Piteå har även för första gången deltagit i Tillitsbarometern. Resultaten visar på en hög lokalsamhällestillit, men 
ytterligare analys kommer att göras och resultatet kommer att redovisas i början av 2018. 

Under året har cirka 5 500 pitebor deltagit i olika dialoger vilket är ungefär samma antal som 2016. 
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Livsmiljö 

 
Undersökningen Personligt (genomförs bland elever i årkurs 7 och 9 grundskolan samt årskurs 2 gymnasieskolan) 
har inför 2017 omarbetats då det funnits ett behov av att se över samtliga frågor. Ett antal frågor har förändrats eller 
plockats bort vilket kan innebära svårigheter att jämföra över tid. Vid varje förändring har en avvägning gjorts utifrån 
behovet av att förändra frågeställningen, resultatets användbarhet och jämförelse över tid. En annan förändring är att 
Personligt har deltas upp i ett avsnitt med årliga frågor och ett avsnitt där frågeområdena kan fördjupas och 
återkommer vart tredje år. År 1 är fördjupningen Skola, År 2 är fördjupning Du och din familj samt Arbete och 
framtid och år 3 fördjupning Fritid samt Politik och samhälle. 

Andelen elever som aldrig rökt är 74 % vilket är lika med 2016. Andelen elever som aldrig druckit alkohol är 55 % 
vilket är en försämring med tre procentenheter sedan 2016. Andelen elever som aldrig använt narkotika är 96 %, lika 
med 2016. Det är fler killar som uppger att de aldrig druckit alkohol, när det gäller rökning och narkotika ses ingen 
skillnad mellan könen. 

Det är ungefär 20 % av eleverna som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta, eller utfrysta enstaka 
gånger under de senaste 12 månaderna och cirka 2 % som uppger att de blivit utsatta under en längre period. Det är 
dubbelt så stor andel tjejer som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta enstaka gånger 
jämfört med killarna medan det inte är någon direkt könsskillnad när det gäller de elever som svarat att de blivit 
utsatta under en längre period. Rapporten ”Personligt” kommer att delges Kommunfullmäktige under 2018. 

Natthärbärge är uppstartat på Strömgården under december 2017 och har haft i princip full beläggning hela månaden 
trots att antalet platser ökat från 12 till 14. Särskilda platser har varit dedikerade till kvinnor. 

Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 2,8 % jämfört med 2016. Antal 
kontakter har ökat flera år i rad. Ökad tillgänglighet samt att konsumentfrågor syns mycket mer i media är en trolig 
orsak. Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 304 under 2017 jämfört med 275 under 2016. Totalt 
har 153 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 11,7% jämfört med 2016. Trycket på budget- och 
skuldsanering är högt, men i dagsläget finns ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun. 
November 2016 kom det en förbättrad skuldsaneringslag som inneburit ett markant ökat tryck på myndigheter 
eftersom den nya lagen gav möjligheter för fler att söka skuldsanering. 

God ekonomisk hushållning  

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom 
styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna 
styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden  

Piteå kommun har möjligheter att nå målet med 43 000 invånare till 2020 förutsatt god befolkningsökning 
kommande år. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Ett väl 
fungerande flyktingmottagande är avgörande för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra 
tillväxtfaktorer för Piteå är en ökad mångfald i samhället, en ökad samverkan med såväl civilsamhället som andra 
kommuner och inte minst utvecklingen av attraktiva boendemiljöer i både stad och landsbygd samt att utveckla 
förutsättningarna för det lokala näringslivet. 

För att nå en social hållbarhet i samhället är det viktigt att fortsätta arbeta med att skapa tillit och att se och möta de 
rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. 

Det kommer att krävas en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. Behov är särskilt tydliga gällande 
resursanpassning, teknikutveckling samt utvecklade och automatiserade myndighetsprocesser. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan. Den digitala 
transformationen innebär en stor utmaning för kommunens alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser 
fördelas och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra 
kommuner och organisationer för att åstadkomma det bästa möjliga för Piteå. 

Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora 
investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Generella statsbidrag minskar 
till förmån för fler riktade statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och komplicerar det kommunala självstyret. 
Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de 
kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra kommuner i riket 
kommande år. 

Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt 
satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från 

(367 av 943)



43 
 

medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Undersöka möjligheten till samarbete 
med närliggande kommuner vad gäller 
vissa delar av 
överförmyndarverksamheten 
tillsammans med kommunstyrelsen 
(KS/ÖFN arbetar tillsammans) 

 Klar Uppdrag i VEP 2015-
2017 

ÅR 2017 Förstudie samt fördjupad utredning är 
klar angående samverkan mellan Piteå 
kommun och Älvsbyns kommun. 
Ärendet beslutas i Kommunfullmäktige 
under våren 2018. 

Ge förslag på modell för 
indexuppräkning av vissa driftsanslag 

 Pågår Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Delår 2017 Politisk beredning genomförd. 
Uppdraget kompletterat vid politisk 
beredning 2017. 

Organisationsöversyn av IT-
verksamheten 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

Arbetet har med bred ansats inletts 
under hösten. 

Köp/sälj system inom IT-verksamheten  Klar Åtgärd från ÅR 2011 ÅR 2017 Genomfört - Kommunstyrelsen har 
beslutat om möjlighet till leasing av IT-
utrustning från och med 2018. Finansiell 
partner upphandlad. Utredning av 
tillkommande tjänstebehov vid leasing 
inledd. 

Kvarstår - komplettera tjänstekatalog 
med hyresmöjligheter med tillhörande 
rutiner och logistik. Utreda modell för 
”köp/sälj” av övriga tjänster, exempelvis 
systemdrift, serverhyra, infrastruktur. 
Nytt uppdrag kring IT-verksamhet i 
Årsredovisning 2017. 

Utreda förutsättningar för hur en HBT-
certifiering av kommunens 
verksamheter ska kunna genomföras på 
ett långsiktigt och strategiskt sätt 

 Klar Uppdrag från 
Riktlinjer 2017-2019 

ÅR 2017 Redovisat till i KF i februari. Plan för 
utbildning i mänskliga rättigheter antaget 
av KS i januari. 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

 

Styrelsens uppdrag 

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

Årets händelser 

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

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

energibolag 
 Planeringen av det nya civilförsvaret har påbörjats 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 4 399 4 161  

Kostnader -39 406 -38 718  

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

Anslag (skattemedel) 37 233 36 674  

Internränta -226 -311  

Avskrivning -1 668 -1 605  

Årets utfall 332 201  

Investeringar 1 544 2 343  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Räddningstjänst, civilförsvar 36 901 37 233 332  

Summa 36 901 37 233 332  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Personal 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

Livsmiljö 
 

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

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Räddningsnämndens resultat för 2017 visar överskott på 0,3 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan på bland annat utbildningstjänster samt minskade personalkostnader pga 
vakanser. 

  

Personal 

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m m, på utbildning har varit god 
under året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 121 kurser genomförts med 1 876 deltagare. Av 
dessa deltagare var 1 101 (1 043) kvinnor och 783 (1 013) män. 

Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under 
senhösten 467 elever i årskurs 7 i grundskolan och 429 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och 
säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal 
studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året. Utbildning i väpnat våld i 
skolmiljöer har genomförts för gymnasieskolans pedagoger i samband med brandutbildning. 

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 101 st tillstånd och yttranden behandlats. 

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
har kommit igång efter tidigare resursbrist. Totalt har 98 (57) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

 
En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd. 

Av totalt 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid 
räddningstjänsten. Två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken har 
genomförts under perioden, utbildningsmässan för gymnasieelever samt vid information på gymnasiets årskurs ett. 

Inga synpunkter har inlämnats under perioden. 

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

 
Den operativa verksamheten har under 2017 något högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 641 st att 
jämföra med föregående års 667 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor (98) samt ett stort antal 
automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. En ”Instruktion vid hot om våld” mot egen personal har tagits fram och 
under hösten har polisen utbildat räddningstjänstens personal hur man bemöter hot och våld. Rekrytering och 
bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i 
övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 

Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar har påbörjats under året. Från och 
med hösten är Piteå älvdals räddningstjänster en del av räddningstjänstsamverkan i hela Norrbotten. 

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av 
riktlinjer för internt skydd pågår. Under 2017 drabbades kommunkoncernen av 390 skador. Största delen av dessa 
skador är skadegörelse (309 st) till en kostnad av 450 000 kr. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i 
säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Informationssäkerhet är en viktig del av kommunens arbete med digitalisering. 
Projekt för tillämpning av dataskyddsförordningen pågår. 

God ekonomisk hushållning  

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

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

Åtgärder och uppdrag 
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, 
förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt 
fritidshemsverksamhet. 

Årets händelser 

 Grans Naturbruksgymnasium ingår i den kommunala skolan från läsåret 2017/2018 
 Under läsåret 2017/2018 får förskolechefer, rektorer och personal kompetensutveckling inom digital 

kompetens i enlighet med ett regeringsuppdrag till den svenska skolan 
 Ungdomar från Piteå har skrivit en bok om sin hälsa med titeln Du är inte ensam, som ger insikt om ungas 

mående och kan inspirera och vägleda vuxna till handling 
 Under sommaren 2017 anordnades en sju veckor lång sommarskola med erbjudanden om fritidsaktiviteter 

där drygt 60 elever med flyktingbakgrund deltog varje dag 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 166 844 122 975  

Kostnader -1 026 682 -945 834  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -859 838 -822 859  

Anslag (skattemedel) 850 152 833 657  

Internränta -377 -477  

Avskrivning -6 756 -6 108  

Årets utfall -16 819 4 213  

Investeringar 7 758 7 111  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Gemensam förvaltning 39 457 36 936 -2 521  

Förskola 214 768 213 255 -1 513  

Grundskola/Fritids 434 215 415 887 -18 328  

Gymnasieskola 166 991 171 621 4 630  

Musik- och kulturskola 11 540 12 453 913  

Summa 866 971 850 152 -16 819  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
(Riktat nämndsmål)   

 
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Nämnden redovisar underskott om -16,8 mkr för 2017. I resultatet ingår kostnader för ökad semesterlöneskuld om 
cirka 4,7 mkr. Under större delen av året har Utbildningsförvaltningen aviserat om risken för underskott samt att 
verksamheten agerar med extremt små marginaler. Trots direktiv om restriktivitet och återhållsamhet har underskott 
ökat efter den senaste rapportperioden. I resultatet ingår överskott från Strömbacka gymnasieskola om 4,2 mkr. 
Varav 0,7 mkr är hänförligt till kärnverksamhet och övrigt överskott förklaras av migrationsbidrag samt slutförande 
av elevbyggen där tidigare inbetalningar nu betalas ut. 

Förskola och grundskola har under året haft volymökning om cirka 7,5 mkr vilket inte har kompenserats i tilldelad 
budgetram. I dessa volymer och tillkommande kostnader ingår inte verksamheten för nyanlända. Den främsta 
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ökningen återfinns inom förskoleverksamheten vars volymökning till största del förklaras av fler födda, inflyttade 
barn samt minskning av halvtidsplatser. Ökningen motsvarar cirka 70 förskoleplatser. 

För verksamheten integration nyanlända barn och grundskoleelever redovisas underskott om -12,4 mkr. Kostnaderna 
uppgår till 25,3 mkr varav lokalkostnader utgör 6,6 mkr. På grund av bristande information från Migrationsverket har 
det varit svårt att anpassa verksamhetens omfattning till de volymer som verksamheten har ombesörjt. Under året har 
Migrationsverket aviserat om större volymer än vad utfallet har visat, vilket innebär att nämnden har haft en högre 
kapacitet än vad i realiteten har krävts. Förvaltningen har trots dessa aviseringar genomfört stora 
kapacitetsneddragningar under året. På grund av Piteå kommuns geografiska förutsättningar är skolskjuts en 
förutsättning för att kunna tillhandahålla likvärdig utbildning. Tillkommande kostnader för skolskjuts för nyanlända 
har uppgått till 0,9 mkr. Utöver detta tillkommer det även kostnader för extra skolskjuts för modersmålsundervisning. 
Förvaltningen har även sökt bidrag som inte har infallit under året. 

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd har sjunkit jämfört med 2016. En förklaring kan vara  att direktiven 
förtydligats mot verksamheterna, där de förväntas hantera en del av kostnaden inom befintlig elevpeng. Utfallet för 
verksamheten barn i behov av särskilt stöd redovisar underskott om -5,8 mkr, trots lägre kostnader än tidigare år. 

Kostnaderna för lokalhyror redovisar underskott om -4,9 mkr, där ej budgeterade kostnader för moduler och 
tillfälliga lokaler uppgår till 4,6 mkr. De ökade kostnaderna förklaras till del av de ökade volymerna. Renovering och 
underhåll av förvaltningens verksamhetslokaler har under en längre tid nedprioriterats. Detta har lett till att 
lokalernas skick och ändamålsenlighet har försämrats till den grad att det under året har krävts tillfälliga lösningar på 
akuta och permanenta problem. Detta har bland annat skett i form av moduler samt dubbla lokalhyror när ordinarie 
lokaler får akuta renoveringsbehov. Osäkra lokalsituationer påverkar även arbetsmiljön för personalen. Resurser går 
åt till flytt och annat än kärnverksamhet som leder till ineffektivitet. Förvaltningen har även relativt små lokaler som 
begränsar omställningsmöjligheterna när lokalerna kräver omorganisation och förändrade användningsområden. 

Målbedömningen sänks till delvis uppyllt. 

Personal 

 
I förhållande till föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 0,5 procentenheter. Statistiken visar att kvinnors 
sjukfrånvaro har sjunkit i större utsträckning än vad männens har stigit, vilket innebär en sänkning i sin helhet. 
Frisknärvaron har försämrats jämfört med 2016, vilket i samband med en sjunkande sjukfrånvaro kan vara en 
indikation på att andelen långtidssjukskrivna medarbetare har sjunkit. Andelen medarbetare med heltidstjänster har 
ökat med 1 procentenhet jämfört med 2016 och den ökningen har skett bland manlig personal. Antal arbetstimmar 
genomförda av timanställda fortsätter sjunka, även omräknat till årsarbetare. Samma trend kan urskiljas för 
timanställda som för sjukfrånvaro; där kvinnornas sjunker och männens ökar. En möjlig förklaring kan vara att 
andelen manliga timanställda har ökat i förhållande till föregående år. Andelen manliga förskolelärare i Piteå 
kommun är cirka 0,5 procent och det har under året påbörjats ett arbete för att rekrytera och behålla manliga 
förskolelärare, vilket kan ha gett effekt på dessa nyckeltal. 

Vikariesituationen har under året varit mer tillfredsställande än tidigare. En möjlig förklaring kan vara den sänkta 
sjukfrånvaron. Under hösten har det implementerats nya riktlinjer vad gäller vikariebeställning där sjukdom och vård 
av barn prioriteras framför planerad frånvaro. Detta har resulterat i minskat antal vikariebeställningar och därmed att 
andel tillsatta vikariebeställningar har ökat med 13 procentenheter från 71 % till 84 %. 

Under året har utmaningarna kring kompetensförsörjning blivit allt mer påtaglig. Trots behoven av behörig personal 
tillsätts i flera fall obehörig personal på grund av bristen. Riktade statsbidrag i form av lärartäthet inom förskola och 
fritidsverksamhet gör bristen än mer kännbar. De närmaste åren prognostiseras stora pensionsavgångar som kommer 
vara en utmaning. En skolutvecklingsgrupp fortsätter med arbetet att arbeta fram strategier och konkreta förslag för 
att hantera dessa rekryteringsbehov. För Strömbacka gymnasieskola är främst svårigheten att rekrytera lärare till 
programspecifika kurser som inte genererar heltidstjänster. Samtidigt har det under året beslutats om riktlinjer för hur 
stora medarbetargrupper en arbetsledare bör ha, vilket för Utbildningsförvaltningen innebär en närmast dubblerad 
stab av rektorer och förskolechefer. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Piteås goda rykte som skolkommun, tack vare många behöriga lärare och goda kunskapsresultat, är ett tungt vägande 
bidrag till att uppfylla befolkningsmålet. Inom nämndens verksamheter finns engagerad personal som från förskolan 
till gymnasieskolan lär barn och elever om alla människors lika värde. Här pågår ett aktivt arbete i ungas vardag för 
att ytterligare förverkliga Piteå kommuns mål om en samhällsgemenskap med mångfald som grund, bland annat 
genom det systematiska kvalitetsarbetet inom normer och värden, det sociala hållbarhetsarbetet, planen för mångfald 
och stödet till nyanlända elever. Nämnden planerar kommunens skolstruktur utifrån krav på personalens kompetens 
men även utifrån önskemål om geografisk placering, vilket bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer. 
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Barn och unga - vår framtid 

 
Elevernas självskattade trygghet och upplevda vuxenansvar för att skapa en trygg skolmiljö ligger på en god nivå 
jämfört med riket. Detta kan med säkerhet sägas vara en konsekvens av värdegrundsarbetet som börjar redan i 
förskolan samt lärarnas vardagliga agerande för att skapa trygghet och trivsel i både förskolan och skolan. 

Enkätresultatet från Personligt 2017 säger att en kraftigt sjunkande andel elever upplever sig mobbade, men det här 
resultatet är inte jämförbart med tidigare år då enkätfrågan och svarsalternativen om mobbing är omformulerade. 

Andelen elever som upplever sig kränkta har minskat jämfört med föregående år. En analys utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv visar att det framför allt är tjejer som i mindre utsträckning blir kränkta jämfört med förra 
året. Framför allt har kränkningarna utifrån könstillhörighet minskat på gymnasiet. Vad det beror på kräver 
ytterligare analys. Det finns dock en möjlighet att resultatet faller inom ramen för en (icke verksamhetsberoende) 
variation av de sociala förutsättningarna inom årskullarna. 

Enkätresultat talar varje år om att den psykiska hälsan bland unga är låg, särskilt bland tjejer. Den största skillnaden 
mellan tjejer och killar finns i årskurs sju. Detta är en oacceptabel ojämställdhet. Utbildningsförvaltningen arbetar för 
att förbättra ungas psykiska hälsa via det evidensbaserade projektet Samverka Agera Motivera. Resultaten kommer 
att utvärderas under 2019. 

Enligt uppgifter från polisen ökar antalet 13-15-åringar som använder droger. Enkätresultat från Personligt 2017 
visar dock att droganvändningen i gymnasiet minskar och en tänkbar orsak är Strömbackas samverkan med 
vårdnadshavare och konsekventa samarbetsmodell med polisen i Piteå. I Piteå erbjuds unga många möjligheter till att 
utveckla sina intressen under fritiden genom föreningslivet inom kultur och idrott. Resultaten kring elevernas 
självskattade stimulans inom utbildningen kräver dock en närmare analys. Samtidigt visar resultat från Personligt att 
90 % av eleverna anser att undervisningen i skolan är "mycket bra" eller "ganska bra", vilket indikerar en positiv 
attityd till skolan. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå är en god skolkommun sett till både elevernas resultat samt lärarnas kompetens och behörighet. Personalen får 
kontinuerligt ta del av kompetensutvecklande insatser inom både sina ämnen, specialpedagogik, att driva en 
utbildning på vetenskaplig grund samt digitalisering. Naturligtvis pågår det samtidigt ett arbete för att stärka 
kvaliteten där det finns utvecklingspotential. Förvaltningen har dessutom i dialog med skolledarna utarbetat en 
gemensam huvudmannaplan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, från åk 1 till gymnasiet. 

I SKL:s Öppna Jämförelser ligger Piteås grundskola på plats 79 av landets 290 kommuner och har därmed tappat 
ca 50 platser sedan förra året. Orsakerna är främst de att meritvärderna i åk 9 är låga i förhållande till ett 
modellberäknat värde, den sjunkande gymnasiebehörigheten och de sjunkande nationella provresultaten i svenska i 
årskurs 3. När det gäller det sistnämnda rättades alla prov centralt, vilket kan ha lett till den striktare bedömningen. 
Piteå kom på sjätte plats i Lärarförbundets ranking 2017, framför allt tack vare den stora andelen behöriga lärare. 

För att komma in på gymnasieskolan behöver elever ha uppnått kunskapskraven i svenska, engelska och matematik. 
Framför allt är det matematiken som eleverna har problem med. En jämställdhetsanalys visar att det gäller allra 
främst bland killar, som gått från ca 96 % till 89 % godkända jämfört med förra året. I dagsläget kan det konstateras 
att det omfattande projektet Matte i Piteå som pågick under 2012-2016 inte hittills kunnat höja lägstanivån för 
matematik i årskurs 9. Det här resultatet är en signal som tas på allvar och kräver en fördjupad analys för att kunna 
förbättras. 

Dock framträder en positiv trend på gymnasieskolan. Där ökar andelen elever som går ut sitt program inom tre år och 
som är behöriga till högskola. Det gäller elever både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program. 
Framför allt syns den positiva utvecklingen hos elever på ekonomi-, naturvetenskaps-, och naturbruksprogrammet. 
Dessutom har övertagandet av Grans Naturbruksgymnasium gett en mycket positiv respons från personal både på 
Grans och övriga kommunen och bjuder på spännande möjligheter att stärka konkurrenskraften avseende de gröna 
näringarna i regionen. 

Demokrati och öppenhet 

 
Alla verksamheter bedriver ett kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete. Jämställdhetsfrågor för elever har 
lyfts högt på agendan under året. Det är känt sedan länge att tjejer har högre slutbetyg än killar i hela riket och Piteå 
är inget undantag. Skolverkets statistik visar också att Piteås tjejer i årskurs 9 oftare än killar får högre slutbetyg i 
svenska, engelska och matematik än sitt nationella provbetyg i samma ämnen, framför allt i svenska. En analys ska 
genomföras under året. I samarbete med Skolverket kartläggs nyanlända elevers behov och förvaltningen har ett 
pågående arbete för att erbjuda dem bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik skolgång. 
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Under året har åtta synpunkter inkommit till Utbildningsförvaltningen. Tre synpunkter avser personalfrågor, två 
fastighetsfrågor, två avser stökiga ungdomar som vistas ute på en skolgård på kvällar och nätter och en synpunkt 
berör materialfrågor. I samtliga ärenden har avsändaren fått svar och samtliga ärenden har avslutats. 

Livsmiljö 

 
Det finns en tydlig utveckling inom samtliga hållbarhetsområden och även om målen inte är helt uppfyllda ännu har 
ett flertal etappmål uppnåtts i enlighet med planeringen. Övergången till ett ökat eget ansvar för rektorer och 
förskolechefer i arbetet med ansökan om en förnyad utmärkelse om Skola för hållbar utveckling har fungerat bra och 
har alla förutsättningar att vara framgångsrikt även i framtiden. Projektet med Giftfria förskolor har fortlöpt enligt 
planerna och samarbetsprojektet med måltidsservice kring porslinstallrikar och glas i förskolan är en stor framgång. 
Såväl hållbarhetsarbetet, de nya förskoleavdelningarna, elevbyggena, tillgängligheten för personer med 
funktionsvariation och kulturutbudet bidrar till att skapa en bättre livsmiljö i Piteå kommun. 

God ekonomisk hushållning  

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån 
förutsättningarna. För 2017 redovisar nämnden ett negativt resultat för första gången sedan 2012. Nämnden har 
under året följt upp sina verksamheter och förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt för att anpassa 
kostnaderna efter den givna budgetramen. Trots detta arbete har inte åtgärderna räckt till för att nå målet ”En 
ekonomi i balans”. Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen under året har 
legat i att behålla denna goda kvalitet med mindre resurser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

En av de mer komplexa framtidsutmaningarna Piteå kommun står inför är att trygga personalförsörjningen inom 
förskola och skola. Tillsammans med övriga landet står vi inför rekryteringssvårigheter på både kort och lång sikt. 
Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal gör att vi kommer att tvingas 
förändra våra organisationer och tänka nytt när det gäller rekrytering. 

Vi kommer att se över grundskoleorganisationen under 2018 samt fortsätta arbetet med att skapa den bästa möjliga 
utbildningsmiljön för barn- och unga att nå sina mål, vilket även inkluderar en väl fungerande digital lärmiljö. 

I fokus 2018 ligger även att skapa en inkluderande skolmiljö, bland annat genom en särskild satsning kring 
kvalitetsutveckling för nyanländas lärande i samverkan med Skolverket. Vi tror fortfarande att ett brett 
utbildningsutbud i gymnasieskolan är centralt men kommer att se över organisationen för detta utifrån rapporten 
Strömbacka 2025. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utreda möjligheten till dansutbildning i 
egen regi 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter 
(samarbete BUN/SN) 

 

 Pågår Åtgärd från ÅR 2015 ÅR 2017 
I samband med 
årsredovisning 
2017 lämna en 
särskild 
redovisning om 
vidtagna 
åtgärder 
och dess utfall 
angående 
förebyggande 
arbete mot 
missbruk bland 
unga. 
Skriftlig 
återrapport till 
KF i mars 2018, 
handlingsplan 
klar till delår 
2018. 

Muntlig information har lämnats i 
samband med bokslutsinformationen till 
Kommunfullmäktige. 
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Fastighets- och servicenämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som 
tillhör kommunen, kommunens samlade kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet samt tillhandahållande av 
kontorsmaterial till kommunens verksamheter. 

Årets händelser 

 Planeringsarbete med Luleå kommun avseende samverkan kring kyld mat till ordinärt och särskilt boende 
 Kontorslokaler har tillskapats och har tagits i bruk i Djupviken 11 (fd Djupviksskolan) 
 Stort intresse för avdelning Städs arbetssätt och Öjebyns produktionskök från andra kommuner 
 Förnyat avtal mellan nämnden och resultatansvarsenhet Städ 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 349 586 333 137  

Kostnader -359 043 -335 065  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -9 457 -1 928  

Anslag (skattemedel) 84 578 91 331  

Internränta -23 720 -31 720  

Avskrivning -48 426 -57 472  

Årets utfall 2 975 211  

Investeringar 70 874 91 258  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Stab 7 172 8 418 1 246  

Fastighets- och servicenämnden 724 724 0  

Semesterlöneskuld -167 0 167  

Fastigheter  -436 -2 352 -1 916  

Städenhet -2 150 -442 1 708  

Måltidsservice 76 460 78 230 1 770  

Summa 81 603 84 578 2 975  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Personal 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Livsmiljö 
 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och 
välsmakande 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott med 3,0 mkr. Alla avdelningarna visar överskott förutom 
avdelning Fastigheter. 

Införandet av komponentavskrivning har genererat överskott för kapitalkostnader på 12 mkr. Under året har 
driftanslag på 9,5 mkr överförts till reinvesteringsanslag för år 2018 att användas till Klubbgärdets förskola (byte av 
golvkonstruktion samt ytskikt) och Strömbackaskolan (övningsköket). 

Avdelning Fastigheter har åtgärdat en hel del skador och miljöproblem under året, några exempel är mellanstadiet i 
Öjebyn, Kronbodsvillan samt en avdelning vid Norrgården. Åtgärder för skador och inomhusmiljöproblem påverkar 
generellt sett inte det uppdämda behovet av underhåll- och reinvesteringar, som växer och i dagsläget uppgår till 
330 mkr. 

Reinvesteringar och underhållsinsatser som har påverkat de uppdämda behoven är bland annat renovering Djupviken 
11, Munksunds och Storfors Folkets Hus samt fasadbyte vid Bergsviksskolan. 

Ingen förändrad målbedömning. 
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Personal 

 
Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, personalen består till övervägande del av kvinnor (72 % 
kv, 28 % m). Könsfördelningen följer traditionellt mönster, huvudsakligen arbetar kvinnor inom måltidsservice, 
administration och städverksamhet samt män inom fastighetsförvaltning trots jämställd rekryteringsprocess. Det är 
glädjande att personalomsättningen är låg och antalet sökande till utannonserade tjänster är god. Hälsotalen har 
förbättrats, insatser under flera år har skett i form av hälsoprofiler, friskvård, samarbete med Företagshälsovården 
och sociala aktiviteter. Detta visar nu resultat i form av kraftigt minskad sjukfrånvaro från 8,0 % till 5,1 % (5,7 % kv, 
3,7 % m), vilket är under medelvärdet för kommunen. 

Ett strategiskt arbete pågår som en del av nämndens jämställdhetsarbete för att öka andel heltidstjänster. Avdelning 
Måltider erbjuder deltidstjänster vid små enheter inom utbildningsförvaltningen, traditionellt manliga yrken inom 
nämndens ansvarsområde erbjuder heltidstjänster. Det krävs fler kombinationstjänster vid dessa enheter för att höja 
sysselsättningsgraden. Andel heltidstjänster har ökat med en procent, 91 % (88 % kv, 99 % m) vilket ligger under 
medelvärdet för kommunen. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har ökat med 1,6 procentenheter. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Nämnden bedömer att målbedömningen är densamma som vid årsredovisning 2016 för de övergripande målen. 

 Prognostiserad befolkningsökning påverkar inte nämndens möjligheter att ge service inom lokalvård, 
måltidsservice och fastighetsförvaltning 

 Ökad kompetens rörande mångfald och fortsatta aktiviteter för samhällsgemenskap  
 Deltagit vid tillskapande av nya boenden för flyktingverksamheten och vinterns härbärge för hemlösa 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att ge jämställd service till övriga förvaltningars kärnverksamheter. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Förutsättningar för att kunna delta i arbetslivet är viktigt för ökad samhällsgemenskap. Praktikplatser erbjuds sedan 
lång tid löpande till personer som står utanför arbetsmarknaden, oftast med gott resultat. Förvaltningen ingår i ett 
EU-projekt riktat mot utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. 

Nämnden arbetar för god informationsspridning och det är väsentligt att information är tillgänglig för alla berörda. 
Som till exempel i samband med misstanke om listeriasmittade livsmedel gavs information ut på tre språk. 

Öppna sammanträden, "gröna brevlådan" och synpunkten, ger förutsättningar för medborgarna att påverka nämndens 
verksamheter. Nämnden har bjudit in till ett möte på Kaleido där måltidsservice verksamhet diskuterades. Jämställd 
service och bemötande ligger till grund för vår verksamhet. Genomförda jämställdhetsanalyser visar på jämställd 
service och bemötande. Gott värdskap är en viktig del i personalens vardag. 

13 synpunkter har inkommit, sex avser fastighetsfrågor, fem måltidsfrågor och två avser inte nämndens 
ansvarsområde. Åtgärd har skett i tre ärenden; tydliggörande av Piteå kommuns policy om rökfri arbetstid, förändrad 
menyn för skola/förskola samt tillskapande av parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
vid Skoogs Arena. Tolv ärenden har avslutats och ett är under handläggning. Där kontaktuppgift funnits har 
avsändaren fått svar. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Nämnden arbetar aktivt för hållbarhet genom god ledning och styrning. Hållbarhet är en väsentlig del i personalens 
vardag. Underhålls- och reinvesteringsskulden ökar, akuta insatser påverkar det planerade underhållet negativt. Detta 
år har utrymmet för underhållsinsatser tillfälligt ökats på grund av ändrade redovisningsregler rörande 
komponentavskrivning. 

Normen för tillgänglighet uppfylls vid om- och tillbyggnader. Dessutom finns rutin för att säkerställa tillgänglighet 
vid byggnation. Förvaltningen deltar vid trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör nämndens ansvarsområde. 
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Vidare sker arbete för att göra information tillgänglig för fler. 

Utredning pågår avseende renodling av fastighetsbestånd inom kommunkoncernen. Alla boenden och de flesta 
lokaler som nämnden ansvarar för är uthyrda. Lägenheter och lokaler hyrs ut jämställt utifrån fastställda rutiner. 

Ingen förändrad målbedömning. 

God ekonomisk hushållning  

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och 
måluppfyllelse nås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

Fastighets- och servicenämnden ger service till kommunens kärnverksamheter, vilka likt nämnden påverkas av 
omvärldens händelser. Volymförändringar inom förskola/skola och omsorgen påverkar behov av lokaler, mat och 
städinsatser. Det rör sig i vissa fall om tillfälliga lösningar under en relativt kort period, vilket påverkar nämndens 
budget negativt och även innebär svårigheter att anpassa bemanningen. 

Att bibehålla och arbeta för ytterligare förbättrat hälsoläge för personalen är väsentligt liksom att tillskapa 
heltidstjänster inom måltidsservice. Personalförsörjning är ett område som till viss del redan är en utmaning och 
bedöms öka framöver. Färre personer med efterfrågad kompetens är tillgängliga på arbetsmarknaden. Personalens 
medelålder stiger och framtida rekryteringsbehov behöver planeras. Ett led i att skapa intresse för nämndens 
verksamhetsområden är att fortsätta ta emot praktikanter samt marknadsföra verksamheten vid arbetsmarknadsdagar 
och mässor. 

Nämnden vill ändra fokus från felavhjälpande insatser till planerat underhåll, som ett led i detta förändras 
organisationen. Ett flertal stora projekt planeras under kommande år, bland annat nybyggnation av äldreboendet 
Berget 2, nybyggnation av en förskola med tio avdelningar, Strömnäsbacken, om- och tillbyggnation vid 
Klubbgärdets förskola, färdigställande av Västra Kajen och ombyggnation av tak på Strömbacka. 

Ökad samverkan inom kommunen och med andra aktörer kommer att krävas för att nyttja resurserna på bästa sätt. 
Eventuell samverkan kring kyld mat är ett exempel. 

Mångfald, digitalisering och innovation är områden som även fortsättningsvis kommer att vara i fokus. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Åtgärda sänkt måluppfyllelse för målet 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 
för miljövänliga och hälsosamma val i 
vardagen 

 Klar Åtgärd från ÅR 2016 ÅR 2017 Målet har utgått. Bedömningen är att 
andelen ekologiska livsmedel kommer 
att öka under 2018. 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och 
fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del 
av eller delta i. 

Årets händelser 

 Ny bokbuss har införskaffats 
 Residensgården vid Kaleido invigd 
 Dansabonnemang med Dans i Nord infört 
 Ny HBTQ-bokhylla på stadsbiblioteket 
 Trapphiss installerad i Munksunds simhall 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 32 198 33 799  

Kostnader -136 818 -145 257  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -104 620 -111 458  

Anslag (skattemedel) 128 738 130 438  

Internränta -2 912 -3 932  

Avskrivning -17 758 -15 914  

Årets utfall 3 448 -866  

Investeringar 26 534 14 909  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Gemensam administration 7 188 7 323 135  

Parkverksamhet 15 369 15 925 556  

Fritidsanläggningar 46 784 49 001 2 217  

Kulturverksamhet 22 333 22 180 -153  

Fritidsverksamhet 28 230 28 903 673  

Dans i Nord 1 336 1 336 0  

Studio Acusticum 4 050 4 070 20  

Summa 125 290 128 738 3 448  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
(Riktat nämndsmål)   

Livsmiljö 
 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och 
besökare. 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 
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Analys 

Ekonomi 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott på 3,4 mkr. 

Överskott av kapitalkostnad uppgår till 1,9 mkr, vilket hänförs till framför allt förseningar i projekten Bondökanalen 
och övertryckshallen. Detta förklarar överskottet för fritidsanläggningar. Nämnden redovisar driftsöverskott med 
1,5 mkr. Parkverksamheten har under året haft låga reparationskostnader på maskinsidan och har även varit 
återhållsamma i övrigt på kostnadssidan. Fler uppdrag har inneburit ökade intäkter för parkverksamheten. Även 
Fritidsverksamheten visar överskott. Det hänförs till att färre ansökningar har inkommit från föreningarna, som 
erhåller mer stöd för utbildningar från annat håll. Även antal lönebidragsanställda har minskat, vilket innebär färre 
bidragsansökningar. 

Höjd måluppfyllelse för ekonomi bedöms eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning och redovisar 
överskott. 

Personal 

 
Förvaltningen har låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro, kommunens näst bästa. Bland de sjuka har dock kvinnorna 
dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med männen. Bland de som aldrig är sjuka eller har normal sjukfrånvaro (upp 
till en vecka per år) är skillnaden liten mellan kvinnor och män på förvaltningen. Till skillnad mot tidigare står nu 
männen för största andelen av de timanställda. Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora 
investeringsprojekt. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen 
nås. Residensgården, övertryckshallen och aktivitetsparken är exempel på investeringar som bidrar till höjd 
måluppfyllelse av målet 43 000 invånare. Positivt med satsningarna är att de riktar sig till olika målgrupper. 
Residensgården är en park som lockar alla målgrupper gammal som ung. Övertryckshallen för fotboll riktar sig till 
både flickor och pojkar eftersom fotbollen i Piteå har en jämn könsfördelning. Aktivitetsparken nyttjas främst av 
pojkar som inte är idrottsanknutna. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker 
mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga av båda könen och som utformas i samverkan 
bidrar även det till måluppfyllelsen. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Förvaltningen samordnar arbetet kring certifierad anläggning 
inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och trygg förening som är en 
kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. Piteå har ett aktivt föreningsliv och 
andelen föreningsaktiva barn och unga är hög. Det finns ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till olika 
målgrupper. Piteås unga friskare framtid (PUFF) erbjuder gratis träning utan krav på föreningstillhörighet. Ung 
kreativ erbjuder möjlighet till skapande och kreativ verksamhet. På kultursidan finns aktiviteter för unga både i form 
av kulturprogram och skapande verksamhet, dessa har besökts av över 2 000 barn. Aktivitetsparken på Norrstrand är 
invigd och lockar många besökare. Under sommaren har Balkongprojektet erbjudit aktiviteter utformade av unga och 
de yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter på olika platser bland annat parklek, dans och skapande 
verksamhet. Både Balkong och sommarlovsaktiviteterna har haft rekordmånga deltagare. På biblioteket har en 
"Äppelhylla" för barn med lässvårigheter införts samt en bokcirkel för barn 9-12 år startats. Alla barn i åk 3 har 
under hösten fått prova livräddning och att bada med flytväst som ett led i att förebygga drunkningsolyckor. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Det nya allhuset Kaleido, LF Arena, Lindbäcksstadion och den nya aktivitetsparken på Norrstrand är exempel på 
investeringar i anläggningar som bidrar till hög måluppfyllelse. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att 
skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. Utvecklingen av 
Lindbäcksstadion i samarbete med föreningar och näringsliv fortsätter. Ett exploateringsföretag har startat bygget av 
en däcktesthall och en skidtunnel förväntas färdigställas under 2019. Kommunens investeringar riktas mot 
infrastruktur, där liftar och ny belysning är högst prioriterat. Framtida drift av Lindbäcksstadion har utretts i en 
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förstudie som beviljats av regionen. Denna visar att det behöver tillskjutas stora driftsmedel om anläggningen ska 
fortsätta utvecklas. Det är stora svårigheter att hitta entreprenörer som vill driva verksamhet i kommunens 
anläggningar som är säsongsbundna. Detta märks bl.a. i driften av Badhusparkens och Kaleidos café samt kiosken i 
Norra hamn. Piteå har aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Redovisningen av 
antal deltagare visar en uppåtgående trend. 

Demokrati och öppenhet 

 
Kaleidos verksamhet fortsätter utvecklas med fler aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen är uppbyggd och ett 
kulturcafé är etablerat. Även Konsthallen har haft många besökare. Antalet besökare vid biblioteken har stabiliserats 
efter en nedåtgående trend. Totalt antal boklån per invånare ökar, minskningen förra året förklaras med stängning av 
Norrfjärdens filialbibliotek pga vattenskada. Kultur- och fritidsnämnden har fördelat medel för stimulansmedel till 
föreningar och organisationer för flyktingmottagande. Totalt har 20 projekt beviljats medel, de flesta till 
idrottsföreningar. Utöver idrottsföreningar har en hembygdsgård, en kulturförening, Röda Korset, ett studieförbund, 
en nykterhetsförening samt Folkets Husföreningens teaterverksamhet beviljats bidrag. Intresset har varit mindre än 
förväntat vilken kan bero på att vissa föreningar ser integration som en del av ordinarie verksamhet. 
Servicemätningar och kundenkäter ger förvaltningen högt betyg i service och bemötande. Ingen skillnad mellan 
könen kan ses. Fotbollen är ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vilket skiljer sig 
från övriga landet. Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik. Under året har förvaltningen genomfört 
en jämställdhetskartläggning av utställare i konsthallen. Analysen visar att det är något fler kvinnor än män som 
ställer ut konst. 

Under året har 15 synpunkter inkommit och besvarats. De flesta avser gräsklippning, snöskottning och gallring av 
träd vilket är driftsfrågor och inte kopplat till verksamhetsutveckling. Bedömningen är att endast en synpunkt är 
kopplad till verksamhetsutveckling. 

Livsmiljö 

 
Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Fritid för alla arbetar för att 
erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning. Trygghetsvandringar och Pitebor på stan är exempel 
på olika åtgärder för att förebygga. Under sommaren har åtgärder för att öka tillgängligheten på Stenskär genomförts. 
Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan där 
promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar. En bra vinterdag har det varit fler än 2 000 passager på isbanan. 
Även leklandet i snö och is har varit uppskattat bland barnen och lånesparkarna är väldigt populära. Parkavdelningen 
jobbar för att bidra till att det offentliga rummet ska kännas attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. För 
Uddmansgatan avlöser utsmyckningar varandra med olika teman. Årets lysande nyhet "Älvan Naima" i 
Belonaparken tändes till första advent. Ljusutsmyckningen är ett sätt att förhöja attraktionen av kommunens anlagda 
parker och är mycket uppskattad. Belonaparken på Furunäset har rustats upp utifrån temat "Engelsk landskapspark". 
Parken har fått nya växter och bänkar samt belysning. Även Bergets park på Nygatan har åtgärdats utifrån temat 
"asiatiska influenser". Renovering av lekpark i Jävre har påbörjats och slutförs till våren. Konstgräsplanen på 
Norrstrand är på plats, men övertryckshallen är försenad av olika anledningar. 

God ekonomisk hushållning  

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk 
hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika 
utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden  

Kultur, park och fritidsfrågorna är inte enbart viktiga för piteborna utan blir alltmer strategiskt värdefulla för 
kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor 
påverkan på framtidens idrottsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. 
Översyn av kommunens bidragsnorm pågår som ett led i detta. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga 
frågor som behöver utvecklas. Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en 
avgörande betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar redan nu förvaltningens 
verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här behövs nya arbetssätt för att möta 
framtidens behov. Bibliotekens uppdrag att arbeta med ökad digital delaktighet och simhallarnas uppdrag att arbeta 
för ökad folkhälsa är exempel på detta. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och 
fritidsanläggningar vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utarbeta en utvecklingsplan för 
Badhusparken avseende 
användningsområden, driftsformer och 
investeringsbehov. 

 Pågår Åtgärd från DELÅR 
2017 

Delår 2018 Parkavdelningen har påbörjat arbetet i 
samverkan med föreningar och aktörer 
med beröring till Badhusparken. Förslag 
till åtgärder och ev investeringar 
redovisas i VEP 2019. 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka 
barn och ungas möjligheter till kultur- 
och fritidsutbud i landsbygd. 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att genomföra en översyn av 
Festspelens verksamhet samt utreda 
möjligheterna till ökat samarbete med 
andra såsom, Piteå Science Park. 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2017-
2019 

ÅR 2017 Uppdraget är genomfört i och med att 
Festspelens styrelse själva fattat beslut 
under 2017 att uppdra och avtala med 
Piteå Science Park om ett 
genomförande av arrangemanget. 
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Miljö och tillsynsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. 

Årets händelser 

 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) innebär ökade krav på tillsyn 
 Beslut i nämnd om tillsyns- och åtgärdsplan för enskilda avlopp 
 Intensifierat arbete med ansökningar om vindkraft 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 7 001 6 681  

Kostnader -10 864 -10 032  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 863 -3 351  

Anslag (skattemedel) 3 938 3 705  

Internränta -6 -6  

Avskrivning -13 -13  

Årets utfall 56 335  

Investeringar 392   

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd och ledning 700 757 57  

Miljö- och hälsoskydd 3 182 3 181 -1  

Summa 3 882 3 938 56  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Genom prioritering har budgeten hållits, trots låga intäkter för alkoholhandläggningen. Under året har ett nytt 
verksamhetssystem implementerats till en kostnad av 0,5 mkr. Nämnden var externt finansierad till 64 %. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 
Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd 
tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Under perioden har verksamheten bedrivits utan betydande 
avvikelser från den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Tobakstillsyn utförs enligt en rullande plan. Ett projekt kring tobaksförsäljning genomfördes under hösten, där 34 
verksamheter kontrollerades, och visade att hanteringen överlag var godtagbar. Ett tillsynsprojekt har även 
genomförts kring inomhusmiljön vid samtliga grundskolor. Projektet visade på betydande problem med 
inomhusmiljöernas kvalitet, med åtföljande krav på åtgärder för berörda verksamheter. 
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Ingen förändrad målbedömning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteås tillväxt påverkar nämnden genom högt antal tillståndsansökningar för vindkraft och vid start av nya 
verksamheter. Trots det hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. En ny metod 
för att arbeta fram riktlinjer för serveringstillstånd har under året tagits fram i samverkan med krognäringen. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Samverkansformerna med näringslivet har utvecklats i samband med arbetet att ta fram nya riktlinjer för 
serveringstillstånd. 

Nämndens verksamhet handlar till stor del om myndighetsutövning, varför utvecklingsarbete kring bemötande främst 
fokuserar på vikten av rättsäkerhet och likabehandling. För att ytterligare utveckla bemötandet har en 
jämställdhetsutbildning genomförts. 

Under året har elva synpunkter registrerats. Synpunkterna har främst rört olika former av störningar (buller, rökning 
på stränder, älgar i bostadsområden, etc). Två av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Kraven har ökat på efterlevnad av EU:s vattendirektiv, som ålägger kommunerna att åtgärda vatten som inte har god 
ekologisk status. Piteå har påbörjat arbetet bland annat genom utökat verksamhetsområde för VA, men risk finns att 
verksamheten inte kan svara upp mot behoven av tillsyn. En uppföljning av inventeringen av avlopp har inletts, med 
fokus på Renön och Nötön. 

Inom livsmedel har 403 inspektioner genomförts och har inte påvisat allvarliga avvikelser. 

Miljö- och hälsoskydd har hanterat några incidenter som bland annat rört oljeutsläpp i älven samt några 
markföroreningar. Ett ökat antal inspektioner visar på behov av sanering av mark inför bostadsbyggande. 
Bedömningen är dock att miljön i huvudsak är god inom kommunen. 

Tillsynen av serveringstillstånd har inte visat några allvarligare incidenter vid de 83 tillsynsbesök som genomfördes. 
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har hållits vid fyra tillfällen för 85 deltagare och tillsynen visar på en 
lugnare alkoholservering på festivaler och krogar. Under året har totalt 22 stadigvarande eller tillfälliga 
serveringstillstånd beviljats. 

Höjd målbedömning för hållbarhetsmålet, till följd av överlag god miljö i kommunen. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi och 
verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden  

Piteå väntas fortsätta att växa. Det leder till fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Nationella 
styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljökvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas. 
Klimatförändringar medför nya behov av tillsyn. 

För att kunna svara upp mot ökade och förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad 
samverkan med andra kommuner bör undersökas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i 
tillsynsarbetet behöver stärkas. 

Åtgärder och uppdrag 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- 
och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling. 

Årets händelser 

 Ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har medfört behov av 
omställning, där verksamheten nära har halverats 

 Nämnden har tagit beslut om Strategi för vuxnas lärande 
 Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra har inletts med bland annat dialog- och 

samrådsmöten 
 Implementering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp har inletts 
 En ny gång- och cykelplan har antagits och nya gång- och cykelvägar har anlagts efter Långskatavägen, 

Lasarettsvägen samt Västergatan 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 180 199 178 402  

Kostnader -328 016 -321 244  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -147 817 -142 842  

Anslag (skattemedel) 172 609 174 445  

Internränta -7 287 -9 597  

Avskrivning -16 774 -18 935  

Årets utfall 731 3 071  

Investeringar 5 443 18 565  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd och ledning 11 195 12 231 1 036  

Samhällsplanering 11 584 10 254 -1 330  

Kompetensförsörjning 43 765 47 058 3 293  

Fysisk planering 31 487 27 516 -3 971  

Teknik och gator 73 847 75 550 1 703  

Flyktingsamordning 0 0 0  

Summa 171 878 172 609 731  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Årets resultat uppgick till 0,7 mkr. Avvikelser som påverkat resultatet positivt består främst av överskott från 
kapitalkostnaderna, som till största del beror på nya redovisningsprinciper med mer rättvisande avskrivning, men 
även på lägre investeringstakt än planerat. Annat som påverkat resultatet positivt är lägre personalkostnader till följd 
av vakanser inom Kompetensförsörjning samt statsbidrag för feriearbete som inte budgeterats. Även upphandlad 
utbildning redovisar överskott på grund av avhopp, ej påbörjade utbildningar samt extra statsbidrag. Det extra 
statsbidraget har erhållits då övriga kommuner i femkanten underproducerat yrkesutbildning samtidigt som Piteå 
överproducerat. 

Avvikelser som påverkat resultatet negativt berör främst vinterväghållningen, till följd av ovanligt stora snömängder 
under slutet av året och höga kostnader för halkbekämpning på grund av stor temperaturvariation i början av året. 
Extra rondering från vaktbolag kring busstationen har också medfört merkostnader. Andra avvikelser har rört 
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sanering av Universitetsområdet, ny skogsbruksplan samt högre kostnader för kollektivtrafiken. Nämnden var externt 
finansierad till 51 %. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Personal 

 
Sjukfrånvaron ökade jämfört med 2016, men låg under nivån för kommunen som helhet. Sjukfrånvaron var fortsatt 
högre bland kvinnor än bland män. Andelen som arbetade heltid ökade något och var relativt lika för män och 
kvinnor, medan antalet timmar utförda av timanställda minskade med 26 %. Minskningen förklaras främst genom 
neddragningen av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Kvinnors löner uppgick till 103 % av männens 
löner, vilket var i nivå med fjolåret. Den ökade sjukfrånvaron tillsammans med hög arbetsbelastning inom delar av 
nämndens verksamheter gör att ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete behöver prioriteras. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har under året främst bidragit till kommunens prioriterade mål genom en 
samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som skapat förutsättningar för fler bostäder 
och verksamhetsytor. Befolkningsutvecklingen har påverkats positivt genom invandring och flyktingmottagning, 
vilket i sin tur medfört ett ökat fokus på utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet som medel för integration. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Arbetet för barn och unga har i huvudsak bedrivits enligt plan. Inom folkhälsoområdet noteras att bruket av cannabis 
har ökat och det finns tecken på problem kring barns och ungas psykiska hälsa. Nämnden har tagit en ny gång- och 
cykelplan, med fokus på bland annat säkrare skolvägar. 

Ett kraftigt minskat inflöde av ensamkommande flyktingbarn har lett till behov av betydande omställning av 
verksamheten. Trots den osäkerhet detta har medfört visar undersökningar att flertalet av de boende anser sig ha en 
trygg tillvaro, vill stanna i Piteå, har en utvecklande tillvaro och har möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör 
dem. Någon skillnad mellan flickor och pojkar i dessa avseenden har inte påvisats. 

Subventionerade anställningar erbjuds försörjningsstödstagare med försörjningsansvar, för ökad trygghet för barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll. Antalet har minskat något under året. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteås befolkning har ökat. Ökningen har varit särskilt stark bland äldre, medan andelen i arbetsför ålder har minskat. 
Den har även ökat mer bland män än bland kvinnor. Under det senaste året förklaras ökningen nära nog helt av 
invandring och flyktingmottagning. Flyktingmottagningen har haft sitt största mottagande någonsin och tagit emot 
220 flyktingar. 

Andelen arbetslösa har ökat, särskilt för gruppen utrikesfödda. Arbetslösheten är dock relativt låg, vilket visar sig i 
tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem. Bland utrikesfödda ligger arbetslösheten över 20 %, vilket är 
högre än både i länet och i riket. Arbetslösheten bland män är något högre än bland kvinnor. Satsningar behövs för 
att klara arbetskraftsförsörjning och för utrikesfödda att få arbete. Initiativ har tagits för ökad samverkan mellan 
aktörer på arbetsmarknaden. Insatser för språkstöd och matchning har utvecklats under året. 

Möjligheterna till livslångt lärande är fortsatt goda. Utbudet är brett och omfattar såväl allmän utbildning som 
yrkesutbildningar. Utbudet kan hållas genom utvecklad samverkan med andra kommuner. Antalet deltagare låg kring 
1 300 och andelen män har ökat något. Mer än 300 personer deltog i Svenska för invandrare (Sfi), vilket även ökar 
efterfrågan på övrig vuxenutbildning. Resultaten inom yrkesutbildningarna är goda, där 82 % går till anställning efter 
utbildningen. Efterfrågan på utbildning har även medfört ökat behov av studie- och yrkesvägledning. 

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagare omfattar insatser som översiktsplanering, planering av 
nya verksamhets- och bostadsområden, utvecklingen av Universitetsområdet, bredbandsstrategi, tillgång till mark 
som t.ex. industritomter på Haraholmen, m.m. 

Ingen förändrad målbedömning. 
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Demokrati och öppenhet 

 
Insatserna för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har omfattat dialoger som del i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för landsbygdscentra och inför revideringen av gång- och cykelplanen. Deltagandet har ökat liksom 
antalet synpunkter i samråd. I dialogerna har digitala verktyg i ökad utsträckning använts. Kring trygghetsfrågor har 
dialoger hållits i samverkan med polisen som del i arbetet med medborgarlöften. 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt, vilket medfört överkapacitet i verksamheten. 
Antalet platser har halverats och fyra boenden avvecklats. För att kunna hålla en god kvalitet krävs en viss 
verksamhetsvolym och försök görs att sälja platser till andra kommuner. 

Inflödet av flyktingar och invandrare ger ökade behov av insatser för etablering och integration, som Svenska för 
invandrare (Sfi) och annat språkstöd, matchning till arbete, subventionerade anställningar, extratjänster m.m. ESF-
projekt som Lärande rekrytering syftar till effektiv arbetsplatsintroduktion för utrikesfödda. Efterfrågan på 
yrkesutbildning ökar. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har arbetat aktivt med utbildningsinsatser och 
samhällsinformation. 

Jämställdhet ska beaktas i all planering och fokuseras i hållbarhetsarbetet. I arbetet med fördjupad översiktsplan för 
landsbygdscentra är det perspektiv som ges extra fokus. Konkreta insatser för jämställdhet har syftat till ökat 
deltagande i samråd och åtgärder för säkrare gångtrafik under vintern. Inom utbildningsområdet har en utjämning av 
könsfördelningen bland deltagarna märkts, men val till yrkesutbildningar följer i huvudsak traditionella könsmönster. 

Under perioden har 91 synpunkter registrerats. Samtliga har behandlats och avslutats samt merparten har besvarats. 
Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor. 

Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Arbetet för hållbar samhällsutveckling bedrivs enligt kommunens plan för hållbarhet och Agenda 2030. Fossila 
utsläpp minskar, men utmaningar finns vad gäller transporter, där en Norrbotniabana har betydelse för en gynnsam 
utveckling. För att utveckla trygghet och tillgänglighet har två trygghets- och en tillgänglighetsvandring genomförts. 
Trygghetsarbetet genomförs i samverkan med polisen. Fastighetsägare har informerats om vikten av tillgänglighet 
vid byggnationer och Sandängesstranden har tillgänglighetsanpassats. 

Ett flertal aktuella och planerade byggprojekt möjliggör att behovet om 1 200 bostäder ska kunna nås. Trots 
tillskotten finns underskott på bostäder och arbete pågår att aktualisera bostadsförsörjningsplanen. Under året har åtta 
detaljplaner och två planprogram antagits. Tretton ansökningar om planbesked har inkommit och över 600 bygglov 
har handlagts. 

Arbetet med infrastruktur och kommunikationer har löpt enligt plan. Det omfattar återkommande insatser som 
vinterväghållning och barmarksunderhåll samt åtgärder kring bredband, offentlig belysning, parkeringsfrågor, 
trafiksäkerhet och utveckling av gång- och cykelvägar. Under året har resandet med kollektivtrafik ökat med fyra 
procent. Busstationen färdigställdes och tillgänglighetsanpassades. Nämndens verksamheter har medverkat i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för Timmerleden och järnvägen. Indikationer finns på att fler använder cykeln för 
resor till arbetet. 

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, men det är svårt 
att synliggöra med avseende på effekter för tillväxt och samhällsutveckling. 

Nationella jämförelsevärden (Kommunrapport Hållbar utveckling, Kolada) visar att Piteå står sig väl i arbetet med 
hållbarhet, vilket motiverar en höjning av måluppfyllelsebedömningen för det målet. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal 
och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden  

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. För närvarande befinner sig konjunktur, bostads- och 
arbetsmarknad i ett gynnsamt läge, men det finns skäl till beredskap inför att de kan komma att börja vika inom 
något år. 

Demografin innebär en risk för mer ansträngd ekonomi samtidigt som ökade förväntningar ställer krav på innovation 
och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibel anpassning och ökad samverkan. Ökat fokus bör fortsatt läggas på 
ny teknik, GIS och digitalisering, något som innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. 

(393 av 943)



69 
 

Klimatförändringarna leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder till ökat tryck på 
säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver drivas med ökat fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Redovisning av åtgärder och effekter 
gällande arbetslöshet bland utrikesfödda  Pågår 

Åtgärd från DELÅR 
2017 

Delår 2018 Ett flertal åtgärder pågår. 
Samverkansavtal med 
Arbetsförmedlingen och andra aktörer 
har tecknats. Extra satsningar görs i 
form av språkstöd, matchning till arbete, 
extratjänster m.m. 

Se över prisnivån avseende försäljning 
av industritomter 

 Pågår Uppdrag i VEP 2014-
2016 

ÅR 2017 Översynsarbetet pågår, f.n. med fokus 
på industriområdet vid Haraholmen. 
Arbetet beräknas vara klart till augusti 
2018. 

Återkomma med förslag på utveckling 
av kollektivtrafiken i syfte att öka det 
kollektiva resandet 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Delår 2017 Rapporterad klar i delår 2017. Inarbetat 
i upphandlingsunderlag. 

Redovisa överenskommelse/avtal samt 
kalkyl för beslut i KF om övertagande av 
gator från Durrnäs samfällighet 

 Klar Uppdrag i VEP 2012-
2014 

ÅR 2017 Förhandlingar avslutade, överflyttat till 
KS. 
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Socialnämnden 

 

Nämndens uppdrag 

  

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala 
ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
(LVM) samt lagen om bostadsanpassning. 

Årets händelser 

 Nämnden har antagit en handlingsplan för ökad patient- och brukarmedverkan 
 Ett korttidsboende inom äldreomsorgen öppnades på Furunäset 
 Två nya gruppbostäder öppnades, en i Öjebyn och en i centrala Piteå 
 Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 
 Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 284 146 290 722  

Kostnader -1 136 577 -1 087 001  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -852 431 -796 279  

Anslag (skattemedel) 817 058 779 896  

Internränta -278 -317  

Avskrivning -3 037 -3 001  

Årets utfall -38 688 -19 701  

Investeringar 3 773 6 288  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd, ledning och bemanningsenhet 26 839 25 109 -1 730  

Stöd och omsorg     

-avdelningsgemensamt 3 535 6 088 2 553  

-stöd till försörjning 47 396 45 824 -1 572  

-stöd till vuxna med funktionshinder 74 512 68 301 -6 211  

-stöd till barn och familj 91 026 68 834 -22 192  

-psykosocialt stöd 141 725 130 925 -10 800  

Äldreomsorgen     

-avdelningsgemensamt 11 053 16 841 5 788  

-framtidens äldreomsorg 3 502 5 895 2 393  

-ordinärt boende 69 551 69 503 -48  

-särskilt boende 254 274 250 672 -3 602  

-utredning, bedömning, avlösning 151 908 147 066 -4 842  

-omvårdnadsintäkter -19 575 -18 000 1 575  

Summa 855 746 817 058 -38 688  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

Sänkt måluppfyllelse för ekonomiområdet på grund av stort underskott. Äldreomsorgen klarar dock en budget i balans. 

 

Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet 
att leva ett självständigt liv 
(Riktat nämndsmål)   

Livsmiljö 
 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god 
kvalitet 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Socialnämnden redovisar underskott på - 38,7 mkr. De stora underskotten finns inom stöd och omsorg, medan 
äldreomsorgen redovisar i princip nollresultat. 

Stöd och omsorg visar underskott på -38,2 mkr. Inför året fick avdelningen ramtillskott på 6,5 mkr och en 
vardagsbesparing på 1,5 mkr. Det är barn och familj som står för de stora kostnadsökningarna. Verksamheten har 
under året köpt in konsulttjänster för 5,3 mkr för att minska ärendekön för att utredningstiden inte ska överskrida 4 
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månader. Vid årsskiftet 2017-2018 var ärendekön nere på noll. På grund av ökat inflöde av utredningar har även fler 
barn placerats på institution och antalet vårddygn har ökat från 5 044 till 5 669 samtidigt som kostnaden per 
vårddygn har ökar med ca 200 kr/dygn. Institutionsvård för vuxna har underskott på -6,7 mkr, men där ligger antalet 
vårddygn på samma nivå som 2016. En ökad budgetram inom missbruksvården ger dock lägre underskott jämfört 
med 2016. Inom personlig assistans har ärenden flyttats från försäkringskassan till kommunen vilket har ökat 
kostnaderna. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat inom alla åldersgrupper vilket medfört ökade kostnader. 
Försörjningsstödet har en budgetavvikelse på -4,2 mkr. 

Äldreomsorgen visar överskott 1,3 mkr. Inför året gavs ramtillskott på 8,5 mkr och en vardagsbesparing på 2,2 mkr. 
Resultatet påverkas positivt av att beslutet om arbetskläder verkställdes först från september och därmed inga 
kostnader fram till dess. Antalet hemtjänsttimmar har under året legat på i snitt 770 timmar/dag mot en budget på 
ca 725 timmar/dag. I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet vilket under hösten inte gett önskad 
effekt på antalet hemtjänsttimmar. Det beror på tomhållning av platser på grund av vattenskador och ombyggnationer 
samt på grund av volymökningar. 

Förvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag från nämnden att föreslå åtgärder för att minska underskottet och nå en 
budget i balans. De finns en rad aktiviteter och åtgärder som är genomförda eller planerade som t ex aktivt arbeta 
med att minska sjukfrånvaron, minska pedagogiska måltider på boendena, avgiftsbelägga ledsagning, minska 
utbildning för personalen, förändra arbetsscheman genom hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, utreda 
om det finns lämpliga verksamheter för intraprenad, utreda nedläggning av Våga Vilja samt förändrad 
biståndsbedömning. Utmaningen är att hitta åtgärder som är möjliga att genomföra praktiskt och lagmässigt, så att en 
budget i balans uppnås. Nämnden anser att ekonomimålet delvis är uppfyllt då äldreomsorgen redovisar ett gott 
resultat. 

Personal 

 
Personalen består till övervägande del av kvinnor (89 % kv, 11 % m). Rehabtrappan är tydliggjord och 
verksamheterna har genom målmedvetet arbete lyckats minska sjukfrånvaron till 7,8 %  (8,3% kv, 5,7 % m).  
Arbetsplatserna prioriterar hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus. Ett bemanningsprojekt för ökad 
samplanering mellan arbetsgrupper påbörjades under hösten. 

Nämnden har under året genomfört satsningar på hälsofrämjande gruppaktiviteter genom små ekonomiska bidrag till 
arbetsplatser. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat jämfört med 2016. Det sker ett strategiskt arbete att 
öka andelen heltidstjänster som en del av nämndens jämställdhetsarbete. Andel heltidstjänster har ökat med 1 % till 
98 % (98 % kv, 96 % m). Kvinnors lön i förhållande till mäns lön är oförändrat 101 %. Nämnden erbjuder fler 
tillsvidareanställningar genom nya pooltjänster. Höjd målbedömning som följd av sänkta sjuktal. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Målbedömningen är densamma som vid delårsrapport 2017 för de övergripande målen. 

 Socialnämnden erbjuder i större utsträckning tillsvidareanställningar. 
 Den prognostiserad volymtillväxt av antalet äldre ställer krav på nämnden att erbjuda vård, omsorg och 

service av god kvalité till fler medborgare. 
 Jämställdhetskartläggningar utförs enligt plan och egenkontroll pågår vid biståndsenheten. 
 Ökat utbud av gruppboendeplatser och tillskott av korttidsplatser på Villa Utkiken. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Verksamheten hade vid ingången av året ett stort antal ärenden som väntade på tilldelning av handläggare samt 
ärenden där utredningstiden på fyra månader passerats. Genom systematiskt arbete och inköp av konsulttjänster har 
väntetiderna minskat betydligt och samtliga ärenden utreds nu inom lagstadgad tid. Handlingsplan för att klara 
framtida kompetensförsörjning för yrkesgruppen socionomer är framtagen i samverkan med personalavdelningen 
och fackliga företrädare. 

Antalet orosanmälningar ligger fortsatt på en hög nivå, antalet inledda utredningar har ökat från 258 till 281 mellan 
2016 och 2017. Det totala inflödet och därmed antalet anmälningar har ökat markant de senaste fem åren. 
Verksamheten ser en koppling mellan ökad psykisk ohälsa i samhället och antalet anmälningar om barn som far illa 
pga våld i olika former. Ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder ofta till en mer utsatt situation för barn i Piteå. 

Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare placeringar i privata 
förstärkta familjehem. En plan för att rekrytera fler familjehemsplatser är utarbetad, men det finns en ökad 
konkurrens från privata aktörer samt att det är färre familjer som anmäler intresse att bli familjehem. Under 2017 har 
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antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i snitt 23 placerade 
per månad till 28. Antalet barn placerade på familjehem har minskat från 69 december 2016 till 60 december 2017. 
Antalet placerade ensamkommande barn har minskat från 120 st  2016 till 60 st 2017. Varje placering medför 
kontinuerliga uppföljningar och kontakter. 

Ökad medvetenhet hos medborgarna leder till fler överklagningar i barn- och ungdomsärenden. 

Socialtjänsten tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Kultur, park och fritid och Region Norrbotten arbetar i 
projektet SAM (samverka, agera, motverka). Där arbetas förebyggande med att stärka barn och ungas psykiska hälsa, 
samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Förhoppningsvis påverkar projektet inflödet till barn och familj. Oförändrad 
målbedömning på grund av överskridna handläggningstider under första halvåret. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Digitala läroplattformar och utbildningsfilmer har skapats och använts som stöd i verksamheten under året. Det 
bidrar till flexiblare former för kunskapsinhämtning och introduktion i personalgrupperna. Målsättningen är att det 
digitala stödet ska bidra till sänkta utbildningskostnader. 

Nämnden har en representant i styrelsen för Vård och omsorgscollege för att medverka till ett ökat intresse för vård- 
och omsorgsutbildningen. Från 2018 erbjuds fast anställning till avgångselever med godkända betyg. 
Verksamhetsutvecklarna har under våren besökt alla utbildningsanordnare för att prata om rekryteringsbehov och 
kompetenskrav. 

Genom den statliga satsningen Vårdlyftet kan nämnden erbjuda timvikarier i verksamheten utbildning och arbete. 
Individuella utbildningspaket sys ihop där vikarier får möjlighet att kombinera arbetet på halvtid med studier på 
halvtid. Efter godkänd utbildning vid Strömbackaskolans Vård- och omsorgscollege erbjuder Piteå kommun en 
tillsvidareanställning inom socialtjänsten. 

EU-projektet "Lärande rekrytering" är uppstartat under året och riktar sig till personer som står långt från 
arbetsmarknaden och/eller har begränsade kunskaper i svenska språket. Genom projektet erbjuds deltagarna 
individuellt anpassad praktik inom vård och omsorg. 

Inom försörjningsstödet märks tydlig Försäkringskassans skarpare bedömningar i olika ärenden. Svårare att få 
beviljat sjukpenning och/eller aktivitets och sjukersättning trots läkarintyg och bedömningar från arbetsförmedlingen. 
Arbetslöshet som orsak till behov av försörjningsstöd fortsätter att öka från 52,0 % till 56,3 %. Antalet hushåll som 
fått försörjningsstöd har ökat från 765 st 2016 till 855 st 2017, ökningen finns inom alla åldersgrupper. Personer över 
65 år söker i större utsträckning ekonomiskt bistånd. 

För gruppen nyanlända är det svårare att få beviljat bostadsersättning då Försäkringskassan inte godkänner alla typer 
av bostäder. Det är även svårare för gruppen nyanlända att få beviljat underhållsstöd för kvinnor med barn när maken 
finns i livet och bor i ett annat land. Det bidrar till ökade kostnader i försörjningsstödet. 

Fler personer som beviljas daglig verksamhet har önskemål om individuella platser utifrån olika skäl vanligtvis 
grundat på personens funktionsnedsättningar. Detta innebär att verksamheten kommer att behöva vidareutvecklas 
och skapa fler individuella lösningar. Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Medborgarna erbjuds delaktighet och möjlighet att påverka genom kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala 
förebyggande rådet samt kommunala pensionärsrådet. Nämnden har antagit en handlingsplan för patient- och 
brukarmedverkan. 

Gruppboendena har under året provat arbeta enligt "delaktighetsmodellen". Resultatet blev att brukarna visat intresse 
för metoden och gärna velat delta. Det har varit lärorikt för brukarna att deras åsikter efterfrågats i ett slutet forum, 
utan påverkan från någon utomstående. Även personalen tycker att det har varit intressant att betona fokus från 
brukarnas synvinkel. 

Äldreomsorgen har genomfört nya brukarundersökningar på enhetsnivå. Resultatet presenteras under kommunens 
hemsida. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom att 
publicera resultatet på hemsidan underlättar nämnden för medborgarna att göra medvetna val. 

Under 2017 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 7,71 och ligger på samma nivå som 2016. Andelen 
beslut som ändrats i domstol är 1,10 per 1 000 beslut jämfört med 2016 då siffran var 1,17. Kvinnor överklagar i 
större utsträckning och får beslutet ändrat i större utsträckning. 

Kartläggning av jämställdheten inom området avvikelsehantering och försörjningsstöd, kopplat till anvisningar är 
genomförd. Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisningar till projekt Kompetens för alla 
har genomförts vid två mättillfällen under 2017, april och oktober. Resultatet visar att det är en större andel män än 
kvinnor som anvisas till projektet (okt: 38% kv, 62% m) jämfört med andelen män och kvinnor som uppbär 
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försörjningsstöd (okt: 45% kv, 55 % m). Möjliga orsaker man lyfter fram är att kvinnor som söker försörjningsstöd 
ofta har en annan inkomst och inte står till arbetsmarknadens förfogande på samma sätt som männen och de kan 
därmed inte anvisas till projektet. Både kvinnor och män lider av psykisk ohälsa, men upplevelsen är att män i högre 
utsträckning tror att ett arbete skulle lösa situationen. 

I jämställdhetskartläggningen rörande avvikelser visar de preliminära resultaten på en jämn könsfördelning i 
SoL/LSS-avvikelserna (53 kv, 56 m) medan HSL-avvikelserna har en övervikt på kvinnor (592 kv, 376 m). Ingen 
förändring i målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten 
för de personer som bor i ordinärt boende. Hemtagningteam inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt 
boende. Anhörigstödet i ordinärt boende är utvecklat under året och ska i större utsträckning ge individuell stöttning 
till anhöriga. Äldreomsorgens demensteam är uppstartat med uppdraget att handleda och kompetensutveckla 
verksamhetspersonal. Stöd och omsorg arbetar enligt handlingsplanen för psykisk hälsa, finansierat av statliga 
stimulansmedel. 

Innovationsprojekt under året har medfört nya arbetsmetoder, som kvalitetssäkrats under projekttiden. Målsättning är 
att innovationsprojektet ska bidra till att klara kompetensförsörjningen genom standardisering och effektivisering. 

I Socialstyrelsens årliga kvalitetsenkät har ca 50 % av brukarna i särskilt boende svarat, och ca 60 %  av  brukarna i 
hemtjänsten. Drygt 70 % av brukarna uppger att de är sammantaget nöjda med sitt särskilda boende, och drygt 90 % 
av brukarna i hemtjänsten är sammantaget nöjda med sina insatser. Syftet med enkäten är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. 

Verksamheterna arbetar med att ge ut broschyrer och digital information via  hemsida med anpassad text för personer 
med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor utsträckning anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. GPS-larm på demensboende är testat under året med tillfredsställande resultat. 

I april öppnades två nya gruppbostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning, totalt 13 platser. I september 
öppnades Villa Utkiken som är en korttidsvistelse med 12 platser i väntan på permanent plats på vård- och 
omsorgsboende. Under året har verksamheten haft färre platser pga vattenskador och ombyggnation vilket har 
påverkat tilldelningen av särskilda boendeplatser och platser till sysselsättning. Källbogårdens ombyggnad är klar, 
och innebär mer ändamålsenliga lokaler för vård- och omsorgsboendeverksamhet. Inflyttningen till Källbogårdens 18 
nya trygghetsboendelägenheter är klar. Byggnation av nytt demensboende pågår enligt plan. Det riktade statsbidraget 
på 8,6 mkr/år har medfört ökad bemanning inom äldreomsorgen. Höjd målbedömning inom området varierade 
boendeformer. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningarna. Nämnden har under året 
kontinuerligt följt upp verksamheter och ekonomi samtidigt som förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt 
för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Förvaltningen har vid varje socialnämnd under året redovisat 
genomförda åtgärder och förslag på nya åtgärder för att minska kostnader. Beslutade och vidtagna åtgärder har trots 
detta visat sig otillräckliga för att uppnå en budget i balans. Målet ekonomi i balans har inte uppnåtts på grund av ett 
stort behov av insatser inom flertalet av nämndens ansvarsområden. 

Vid jämförelser mot andra kommuner fortsätter trenden med låga kostnader inom Piteås socialtjänst. 

Socialnämnden har under året följt upp sina verksamheter månadsvis och den interna kontrollen och styrningen 
bedöms vara god. Nämnden har fyra internkontrollplaner. 

Framtiden  

Omvärldsförändringar påverkar nämnden i stor utsträckning och ställer krav på nya metoder, förändrad styrning och 
ledning samt innovation och digitalisering. Nämnden kommer att nyttja de tre miljoner som finns avsatta för 
innovation till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kostnadseffektivisering. 

Faktorer som påverkar nämndens uppdrag kommande år är: samverkanslagen - som leder till snabbare utskrivning, 
försäkringskassans omprövningar av personlig assistans, ökad samsjukligheten bland unga vuxna. Fler som 
missbrukar alkohol och andra droger, bostadsbristen, otrygga familjesituationer, psykisk ohälsa som ökar i samhället. 
Fler medborgare som efterfrågar nämndens tjänster. Arbetet med integration. 

Svårigheter att rekrytera specialiserad personal inom olika yrkeskategorier samtidigt som vi ser växande 
pensionsavgångar. 

I framtiden kommer allt mer vård av äldre att utföras utanför sjukhusen och oftare i individens hem. Det blir en 
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utmaning att samordna sjukvård-och äldreomsorgs insatser. Nämnden måste arbeta för att skapa strategier och 
arbetssätt för att förenkla samverkan. Här fyller hemtagningsteamen en viktig funktion tillsammans med 
korttidsboendet. 

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med en miljon personer. Medellivslängden antas 
fortsätta öka de närmaste åren vilket resulterar i att allt fler personer når höga åldrar. I Piteå ökar antalet 80 år och 
äldre enligt prognosen med 717 personer fram till 2024. 

Ett lagförslag har lämnats till lagrådet där regeringen föreslår att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan 
föregående behovsprövning. Konsekvenserna för nämnden kan bli minskade administrativa kostnader och mer tid att 
arbeta med uppföljning och förbättringsarbete som kan leda till ökat kvalitet inom äldreomsorg. 

Försäkringskassan är idag mer restriktiv i sina bedömningar av ansökningar inom SFB. Det innebär att behovet av 
personlig assistans enligt LSS har ökat. Det är svårt att göra en prognos över utvecklingen eftersom det inte går att 
förutse hur många personer som kommer att övergå från insatser enligt SFB till LSS. För 2018 förväntas en ökning 
med 2013 timmar i månaden vilket innebär en ökad kostnad för kommunen på cirka 7,5 mkr på helåret. 

Personlig assistans projektet Kompetenslyftet PA med ekonomiskt stöd av Europeiska Socialfonden kommer igång 
under våren 2018 och sträcker sig fram till 2020. Syftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och 
därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att stärka arbetsgivares konkurrenskraft 
och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande på arbetsplatsen. 

Migrationsverkets ersättningssystem till kommuner har förändrats under 2017 vilket minskar andelen ersättningar till 
kommunen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

Arbetet har med bred ansats inletts 
under hösten. 

Socialnämnden ska vi utgången av 2017 
redovisa en balans mellan ekonomi och 
verksamhet. Budgetramen ska hållas 
genom effektiv hushållning av disponibla 
medel. 

 Klar Uppdrag i VEP 2017-
2019 

ÅR 2017 Målet ekonomi i balans, uppnås inte 
under 2017. Ytterligare åtgärder har 
vidtagits i ett särskilt uppdrag riktat till 
kommunchefen. 

Följa utvecklingen kring utredningstider 
för barn och unga 

 Klar Åtgärd från ÅR 2016 Löpande i 
månads-
rapporter och 
delårsbokslut 

Genom systematiskt arbete och inköp 
av konsulttjänster har väntetiderna 
minskat betydligt och samtliga ärenden 
utreds nu inom lagstadgad tid. En 
sammanställning på utredningstider ska 
lämnas till IVO senast 15 januari 2018. 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 
(samarbete BUN/SN) 

 Pågår Åtgärd från ÅR 2015 ÅR 2017 
I samband med 
årsredovisning 
2017 lämna en 
särskild 
redovisning om 
vidtagna 
åtgärder 
och dess utfall 
angående 
förebyggande 
arbete mot 
missbruk bland 
unga. 
Skriftlig 
återrapport till 
KF i mars 2018, 
handlingsplan 
klar till delår 
2018. 

Muntlig information har lämnats i 
samband med bokslutsinformationen till 
Kommunfullmäktige. 
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Överförmyndarnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom 
tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god 
man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i 
Föräldrabalken. 

Årets händelser 

 Förstudie samt fördjupad utredning angående samverkan med Älvsbyn är klar 
 Flera nya lagstiftningar har trätt i kraft under 2017 
 En ökning av ensamkommande barn som anvisats till andra kommuner är placerade i Piteå 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 1 988 2 365  

Kostnader -5 307 -5 810  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 319 -3 445  

Anslag (skattemedel) 3 127 3 457  

Internränta 0 -1  

Avskrivning -10 -10  

Årets utfall -202 1  

Investeringar    

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Överförmyndarverksamhet 3 329 3 127 -202  

Summa 3 329 3 127 -202  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Nämnden redovisar utfall om -0,2 mkr vilket förklaras av personalkostnader som överstiger budgetutrymmet. 
Budgeten för arbetskraftskostnader överskreds med 0,4 mkr men vägs upp av att även intäkterna, främst bidrag och 
ersättningar från Migrationsverket, är högre än budgeterat. Regeringen har fattat beslut om ett nytt ersättningssystem 
för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och innebär att för 
barn som söker asyl efter detta datum kan inte återsökning hos Migrationsverket göras utan en schablonersättning 
kommer att utgå till kommunen. Under året har flera av de ensamkommande barnen som kommit de senaste åren 
beviljats uppehållstillstånd vilket ger nämnden ett engångsbidrag som används för att täcka framtida kostnader för 
gode män. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 
Nämnden bidrar till de övergripande prioriterade målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och 
förmyndarskap. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Antalet ärenden rörande ensamkommande barn minskar. Anvisningarna från Migrationsverket är få och många av de 
barn som vistas i kommunen har uppnått myndig ålder under året. Piteå kommun tar emot placeringar av 

(402 av 943)



78 
 

ensamkommande barn som anvisats till andra kommuner vilket ger ett ökat tryck på verksamheten. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att ge jämställd service. 

Demokrati och öppenhet 

 
I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. 

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit till nämnden. 

Livsmiljö 

 
Från den 1 juli 2017 gäller två nya lagar. Lagen om framtidsfullmakter vilken innebär en lagstadgad rätt för 
privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller 
liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Enligt ett tillägg i föräldrabalken kan den som är nära 
anhörig, till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv, behöver inte längre en fullmakt 
för att företräda personen. 

Det är oklart i vilken utsträckning de nya lagarna kommer att påverka verksamhetens omfattning. 

Antalet ärenden gällande god man och förvaltare har under 2017 ökat vilket har inneburit ett ökat rekryterings- och 
utbildningsbehov av gode män och förvaltare. Under året har fem ensamkommande barn fått en god man och 48 
vuxna har fått en god man eller förvaltare förordnad för sig. Totalt har antalet ärenden under året minskat vilket beror 
på att ett stort antal ensamkommande barn har blivit myndiga samt att färre ensamkommande barn anvisats till 
kommunen. Vid årets början fanns 634 pågående ärenden hos överförmyndarnämnden och vid årets slut fanns totalt 
585 ärenden. 

  2015 2016 2017  

Antal aktiva ärenden (31 dec) 630 634 585  

- godmanskap 262 271 277  

- förvaltarskap 71 68 70  

- förmynderskap 224 266 218  

- ärenden under uppbyggnad 73 29 20  

Ärenden avslutade under 
året 

102 143 140  

  

God ekonomisk hushållning  

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt 
nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god 
ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

Under 2017 har en förstudie samt en fördjupad utredning genomförts angående samverkan mellan Piteå kommun och 
Älvsbyns kommuns överförmyndarverksamhet. Nästa steg i samverkan är att kommunfullmäktige i respektive 
kommun under mars månad 2018 ska fatta beslut om gemensam nämnd. Gemensam nämnd kan bildas tidigast 1 
januari 2019 och bildandet av en gemensam nämnd innebär att verksamheten ställs inför nya utmaningar. 

Nämnden har under år 2017 arbetat med att utveckla verksamheten tillsammans med överförmyndarexpeditionen. 
Detta arbete fortsätter också framgent. Nämnden ser ett fortsatt stort behov av utbildning för ställföreträdare och 
kommer därför fortsätta det arbetet. Nämndens nuvarande verksamhetssystem utgår och en uppgraderad version är 
under framtagande. Nämnden kommer därför att måsta införskaffa den nya versionen och konvertera befintligt 
system till det nya under året. Den nya versionen öppnar för nya möjligheter att använda bland annat e-tjänster. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Undersöka möjligheten till samarbete 
med närliggande kommuner vad gäller 
vissa delar av 
överförmyndarverksamheten 
tillsammans med kommunstyrelsen 
(KS/ÖFN arbetar tillsammans) 

 Klar Uppdrag i VEP 2015-
2017 

ÅR 2017 Förstudie samt fördjupad utredning är 
klar angående samverkan mellan Piteå 
kommun och Älvsbyns kommun. 
Ärendet beslutas i Kommunfullmäktige 
under våren 2018. 
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 

Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag 
  2016 2017 2017 Koncernbidrag 2017 

(tkr) 
Resultat efter 

finansiella poster 
Resultat efter 

finansiella poster 
Nettoresultat Lämnat Erhållet 

Piteå Kommunföretag AB -9 564 -10 284 23 147 -2 565 53 055 

AB PiteBo 16 174 20 338 18 477   

Piteå Renhållning och Vatten AB 10 595 7 233 6 -4 266  

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 9 279 18 944 6 282 - 9 450  

Piteå Hamn AB 5 602 9 412 2 856 - 4 706  

AB PiteEnergi (konc) 57 508 69 268 27 294 -34 633  

Piteå Science Park AB -278 -2 520 3  2 565 

Årets händelser 

  

 Revidering och översyn av koncernstrategin har gjorts av koncernstyrelsen tillsammans med dotterbolagens 
styrelseordföranden 

 Implementering av koncernstrategin i dotterbolagen fortsatte under ledning av koncernVD 
 I Piteå Renhållning och Vatten AB rekryterades en ny VD som tillträdde i oktober 
 I Piteå Näringsfastigheter AB drabbades VD av en allvarlig sjukdom och ersattes under våren av en t f VD. 

Under hösten har ny VD rekryterats som tillträder i februar 2018 
 Omstrukturering av dotterdotterbolagen NBA/Norgasol fortsatte under hösten, vilket bland annat innbär att 

bolagen kommer att delas upp mellan ägarna AB PiteEnergi och Piteå Näringsfastigheter AB 
 Under året har även fortsatt arbete skett med att hitta nya ägare till Norrgasol AB. Ambitionen är att en ny 

ägare ska vara villig att investera i en LNG-terminal 
 Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (dataskyddsförordningen) påbörjades under hösten i samarbete 

med Piteå kommun 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 1 006 162 944 658  

Kostnader -846 729 -801 458  

Rörelseresultat 159 433 143 200  

Finansiella intäkter 1 070 1 165  

Finansiella kostnader -55 795 -62 279  

Resultat efter finansiella poster 104 708 82 086  

Bokslutsdispositioner 0 0  

Skatt -21 881 -18 938  

Årets resultat 82 827 63 148  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 81 436 61 350  

Minoritetsintresse 1 391 1 798  

Investeringar 358 638 351 264  
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Analys 

Ekonomi 

 
Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten 
AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt Nolia AB 
som ägs till 33,33%. 

Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall 
jämfört med samma period föregående år samt även i jämförelse med budget. Rörelsens kostnader och intäkter är 
högre än budget men sammantaget har intäkterna ökat betydligt mer. Räntekostnaderna är även i år lägre än året 
innan. 

Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 067,7 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än 
hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i 
huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och 
övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor 
av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande 
delta i dotterbolagens styrelsesammanträden. 

Årets händelser 

 Ett arbete med översyn av och förslag till reviderad bolagspolicy togs fram under året 
 Under hösten engagerades VD och koncerncontroller tillsammans med några av dotterbolagen i olika 

etableringsärenden av nya eller expanderande företag 
 Implementering har skett av ett nytt koncernredovisningssystem 
 KoncernVD har koordinerat och lett arbetet med att ta fram en reviderad modell för elevbyggen, där AB 

PiteBo, Barn och Utbildning samt Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat 
 Finansiellt och resursmässigt medverkat till AB PiteEnergis framtagande av en hållbarhetsredovisning 
 Förkortad styrelseutbildning genomfördes av koncernVD och koncerncontroller för ledamöter och VDar 

som ej deltagit vid styrelseutbildningen 2015 
 Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag, att lämna utdelning utifrån bokslut 2016 till ägaren 

Piteå kommun, med 8 mkr 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 518 617  

Kostnader -4 951 -3 579  

Rörelseresultat -4 433 -2 962  

Finansiella intäkter 0 7  

Finansiella kostnader -5 851 -6 609  

Resultat efter finansiella poster -10 284 -9 564  

Bokslutsdispositioner 40 215 33 712  

Skatt -6 784 -5 563  

Årets resultat 23 147 18 585  

Investeringar 28 500 3 558  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -10,3 mkr vilket är något bättre än budget före nedskrivning av 
aktierna i Nolia AB med -0,5 mkr. Under perioden har två lån omsatts, samt att amortering även skett på en mindre 
del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts. 

Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen 
för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 
Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 
varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 
redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 
potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal 
samhällsbyggnadsprojekt som bland annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen. 

Demokrati och öppenhet 

 
Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla. 

Livsmiljö 

 
För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen färdigställt respektive 
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projekterat bostäder i centrala Piteå och i ytterområden. 

AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom 
nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet. 

Aktivt medverkat vid framtagande av en hållbarhetsredovisning tillsammans med AB PiteEnergi. 

Framtiden  

Arbetet med implementeringen av koncernstrategin kommer att prioriteras och ledas av moderbolaget. Här är 
samordning inom koncernen viktigast för att åstadkomma effekter som lägre kostnader och förbättrad kvalitet. 

I maj träder det nya datalagringsdirektivet GDPR i kraft och det kommer att innebära betydande utmaningar. Arbetet 
med anpassningar till det nya direktivet kommer att fortsätta under ledning av moderbolaget. 

De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året 
kommer när dom införs påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. Viktigt är att när besked kommer om 
vilka regler som ska gälla anpassa moderbolaget och döttrarna så långt det går. 

Under 2018 finns risk att styrräntan kan höjas men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke 
på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka 
moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt under året. 

Den koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste intensifieras under kommande år. Med ny näringslivschef finns goda 
möjligheter att arbetet kan bli framgångsrikt. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

AB PiteBo ska verka för att bidra till 
kommunkoncernens mål att utdela 8 
miljoner kr till ägaren 

 Klar Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Samtliga bolag har i uppdrag att bidra till 
kommunkoncernens mål. 
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AB PiteBo 

 

Bolagets uppdrag 

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra 
kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall 
lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda 
bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende. 

Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i 
kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med 
hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %. 

Årets händelser 

 Färdigställande av produktion av 60 lägenheter i Stadstornet samt uthyrning av samtliga lägenheter. 
 Färdigställande av produktion av 6 lägenheter i Strömbackaelevernas Hus 3 på Furulund samt uthyrning av 

samtliga lägenheter. 
 Fortsatt hög investeringsnivå på ca 88 mkr med fördelning både i nyproduktion och i de befintliga 

fastigheterna. 
 Ett framtida upplägg för elevbyggen på Strömbacka gymnasium är fastställt med syfte att trygga elevbyggen 

på kort och lång sikt. 
 Bolaget har genomfört en större om- och tillbyggnad av Källbogården på uppdrag av socialtjänsten. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 243 972 236 695  

Kostnader -204 569 -200 532  

Rörelseresultat 39 403 36 163  

Finansiella intäkter 2 6  

Finansiella kostnader -19 067 -19 995  

Resultat efter finansiella poster 20 338 16 174  

Bokslutsdispositioner -2 509 -5 494  

Skatt 648 -2 310  

Årets resultat 18 477 8 370  

Investeringar 88 774 148 178  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Personal 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,3 mkr, vilket gav en avkastning på 6,2 %. Resultatet har stärkts 
jämfört med föregående år och överträffar även det budgeterade resultatet på ca 15 mkr. Negativt är de många 
vattenskadorna som lett till betydande kostnadsökningar av reparationer samt den låga ökningen av hyresnivån. På 
den positiva sidan finns en historiskt låg räntekostnad, en engångshöjning av hyra för p-platser samt en försäljning av 
48 studentlägenheter till Framnäs folkhögskola. Soliditeten uppgick till 26,5 % vilket är en ökning från föregående 
år. Både avkastning och soliditet för 2017 överträffar ägardirektivets långsiktiga krav. 

Personal 

 
Bovärdarnas arbete har organiserats om till 18 bovärdsområden och en projektgrupp. Syftet är att öka 
utvecklingsmöjlighet i bostadsområdena, minska sårbarheten vid frånvaro samt öka avlastning vid toppar. Samtliga 
medarbetare har utbildats i mångkulturella möten. Ca 45 träningspass har genomförts gemensamt där hälften av alla 
medarbetare deltagit en eller flera gånger. Hälsoundersökningar har erbjudits alla medarbetare varav 90 % deltagit. 
Ett hälsoprojekt har genomförts med 11 motiverade medarbetare (varav 4 kvinnor) med fokus på kost och motion. En 
handlingsplan mot kränkande särbehandling har antagits och kommunicerats till alla medarbetare. Särskilt fokus har 
legat på kränkande beteende utifrån ett könsperspektiv. Sjukfrånvaron ligger på endast 1,5 % för perioden jan till nov 
2017. Det är historiskt låg nivå och kan jämföras med 3,5 % för motsvarande period 2016. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i 3 olika projekt. Projekten är Stadstornet (60 lägenheter), Hus 3 på 
Furulund (6 lägenheter) samt Hus 4 på Furulund (4 lägenheter). Samtliga dessa projekt bidrar till kommunens 
prioriterade mål med fler bostäder (tillväxt), nya bostadsmiljöer (attraktiva och varierande boendemiljöer) samt en 
mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper. Bolaget har finansierat och genomfört om- och tillbyggnad av 
Källbogården i enlighet med socialtjänstens önskemål. Förändringen ger förutsättningar för ett långsiktigt 
verksamhetsutövande i lokalerna och samtidigt har 18 trygghetslägenheter erbjudits hyresgäster över 75 år. 

Bolaget har genomfört 5 utemiljöprojekt för att skapa attraktiva bostadsområden med inriktning på nya rabatter, nya 
p-platser, nya sittmiljöer samt plantering av träd. Två exempel är nyanläggning av utemiljöerna på Stadstornet och 
Parkhusen i Bergsviken. Under 2017 har parkförvaltningen och PiteBo tagit över ansvaret för Solanderparken enligt 
önskemål från den lokala föreningen. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 
PiteBos samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en byggarbetsplats. 
Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen och ge goda och jämställda förutsättningar för samtliga elever 
oavsett kön och tillgång till personligt nätverk på arbetsmarknaden. Målet är en produktion på 6 lägenheter pågående 
över tiden. Under 2017 har produktion av 6 lägenheter färdigställts i Hus 3 och markarbetet för Hus 4, 4 lägenheter, 
har inletts. Detta överträffar målsättningen på 6 lägenheter i produktion. Bolaget och Piteå kommun har enats om ett 
framtida upplägg för elevbygge som tryggar elevernas högkvalitativa praktik på kort och lång sikt. 

Demokrati och öppenhet 

 
I samarbete med hyresgästföreningen har etablerats ett gårdsgruppsystem i bolagets bostadsområden. Syftet är att ge 
hyresgästerna möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö. Under 2017 har etableringsarbetet fortsatt med 
ett fördjupat samarbete mellan bovärdarna och hyresgästerna. 

Slumpvis tilldelning av lägenheter som ett alternativ till det ordinarie kösystemet och som inte bygger på köpoäng. 
Detta ger unga och inflyttare större möjlighet till bostad. 

Under 2017 har 66 lägenheter tilldelats kommunen för bostäder till nyanlända. Målet på 50 lägenheter överträffades 
med 32 %. Samtliga medarbetare har utbildats i mångkulturella möten med syfte att öka kompetensen som hyresvärd 
för hyresgäster från olika kulturer. 

Tilldelning av lägenheter sker på ett objektivt sätt utan hänsyn till kön, ålder, etnicitet eller religion. Under 2017 har 
den digitala felanmälan kommunicerats ut till hyresgästerna vilket bidrar till ökad kvalitet samt ökad jämställdhet i 
service. Den planerade lönekartläggningen för 2017 har skjutits fram i tid till 2018. 

Livsmiljö 

 
Under 2017 genomfördes konvertering av ventilationen i 57 lägenheter. Investeringen medför en ökad komfort för 
hyresgästerna samtidigt som drift och skötsel kan effektiviseras. Målsättningen var ca 40 lägenheter. Bolaget 
genomförde en varumärkesundersökning under 2017 där 300 medborgare i Piteå kommun tillfrågades om PiteBos 
styrkor och svagheter. Utfallet var positivt för bolaget med bland annat ett högt betyg för trygga och säkra 
bostadsområden. 

Framtiden  

Riksbanken räknar med att styrräntan långsamt kommer att höjas från mitten av 2018, andra bedömare tror att 
höjningen kommer senare. Bolaget har en hög låneskuld och kommer att påverkas den dag bolagets räntor förändras 
märkbart. För bolaget är det angeläget att arbeta ned låneskulden via amorteringar. Ytterligare en konsekvens av en 
räntehöjning är negativ påverkan på fastigheters marknadsvärde vilket ökar riskerna för nedskrivning. Under 2018 
planerar regeringen att införa begränsningar på ränteavdragen för bolag. Sådana begränsningar kommer att påverka 
AB Pitebo negativt. 

De låga hyreshöjningarna under senare år ger anledning till oro och en högre nivå är avgörande för att kunna mäkta 
med behov av underhåll och ägarens krav på nyproduktion. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter med hög 
hyresnivå avmattas i Piteå och det kommer resultera i att fastighetsägare blir allt mer försiktiga i sitt risktagande i 
nya projekt. Detta gäller även PiteBo. Det kan innebära att färre projekt kommer att realiseras och kraven för att 
genomföra ett projekt kommer att öka vad avser läge och kostnadseffektiv produktion. Givet denna situation arbetar 
bolaget vidare med ambitionen att konkretisera nyproduktionsprojekt under 2018. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 
mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

AB PiteBo ska verka för att bidra till 
kommunkoncernens mål att utdela 8 
miljoner kr till ägaren 

 Klar Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Bolaget har i uppdrag att bidra till 
kommunkoncernens mål. 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

 

Bolagets uppdrag 

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak 
Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. 
Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget 
verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter 
och tjänster man tillhandahåller. 

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, 
produktion och användning av förnyelsebar energi. 

Årets händelser 

 Den höga utvecklingstakten i Piteå har medfört positiva effekter på företagets affärer, främst i form av 
många nyanslutningar till el-, och bredbandsnäten. 

 Mycket nederbörd har lett till hög vattenkraftsproduktion. Sikfors kraftstation har 2017 visat rekordstor 
produktion, vilket har påverkat resultatet positivt. 

 Under 2017 har PiteEnergi i samverkan med bl a Piteå Science Park byggt en solcellsanläggning som 
kombinerar både forskning och skapandet av en social mötesplats, den enda i sitt slag i världen - Solvåg. 

 I koncernen ingår Lillpite Kraft AB som producerar småskalig vattenkraft. Krav på byggnation av 
fiskvandringsvägar gör att verksamheten ej bedöms ge framtida lönsamhet, varför ansökan om rivning ska 
ske till Mark & Miljödomstolen. Beslutet togs under 2017. 

 PiteEnergi har i en medarbetarundersökning blivit certifierad som ett Great Place To Work, 92 % av 
medarbetarna är stolta över vad PiteEnergi bidrar med till samhället. 

 Enligt kundundersökning genomförd i december visar det sig att företaget fått högst kundbetyg i branschen; 
1:a gällande både elnät och elhandel - privat-, och företagskunder samt för fjärrvärme företagskunder. 
Fjärrvärmens privatkunder ger oss delad 2:a plats. Ett mycket positivt resultat som ger verksamheten 
incitament att bli ännu bättre i framtiden. 

 Arbete med framtagande av en hållbarhetsredovisning inleddes under året. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 503 383 472 861  

Kostnader -428 060 -407 961  

Rörelseresultat 75 323 64 900  

Finansiella intäkter 258 273  

Finansiella kostnader -6 313 -7 665  

Resultat efter finansiella poster 69 268 57 508  

Bokslutsdispositioner -34 633 -28 753  

Skatt -7 938 -6 485  

Årets resultat 26 697 22 270  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 27 294 22 301  

Minoritetsintresse -597 -31  

Investeringar 102 136 94 845  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Företagets finansiella ställning är god och årets resultat är det högsta i historien, vilket ger en ekonomisk hållbarhet 
som möjliggör fortsatt utveckling av företaget, medarbetarna och Piteå. 

Personal 

 
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning av "Great Place To Work" (som är ett certifieringsprogram 
för arbetsplatser), och resultatet visar att  92 % av medarbetarna är stolta eller mycket stolta över vad PiteEnergi och 
verksamheten bidrar med, ett gott betyg på att trivseln är hög och att företaget är en god arbetsgivare. Många 
satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder ger en långsiktigt hållbar arbetsplats för medarbetarna. 
Sjukfrånvaron har minskat under året och ligger på 2,87 %. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
PiteEnergi har under 2017 bidragit till tillväxten i Piteå genom att leverera infrastruktur till nybyggnationer och 
företagande. Genom konkurrenskraftig prisbild till kund och säkra leveranser bidrar företaget till att Piteå är 
attraktivt för såväl privata kunder som företagskunder. 

Exempel under året är omprioriteringar av investeringsplaner för att tillgodose företagskunders behov av 
effektökning av elnätet, leverans av energilösningar i form av nytt fjärrvärmenät i samband med ny husfabrik på 
Haraholmen, samt dessutom Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på taket i samma fabrik. 

Demokrati och öppenhet 

 
PiteEnergis värdegrund Lokaltänksamhet bygger på Kundnytta, Omtänksamhet och Hållbarhet; värden som 
verksamheten strävar mot i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner. Under året har en 
hållbarhetsredovisning tagits fram som tydligt och transparent visar arbetet med ekonomisk, social och miljömässig 
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hållbarhet. God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktig och sker kontinuerligt. 

Livsmiljö 

 
Företaget jobbar ständigt med att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose privatpersoner och företag 
med el och värme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation, helt enligt ägardirektivet. Företaget är 
effektivt och miljöfokuserat med hög leveranskvalitet och få leveransavbrott. Prisnivåerna på el och fjärrvärmeär 
konkurrenskraftiga i förhållande till branschen. All el som säljs är ursprungsmärkt, fjärrvärmen kommer till >95 % 
från förnybara källor. 

Framtiden  

Energibranschen är inne i en omvälvning då den tekniska utvecklingen går fort. Digitalisering, solenergi och 
laddningsbara fordon kommer att påverka produkt-, och tjänsteutbud i framtiden och locka nya intressenter till de 
marknader PiteEnergi verkar inom. Energipolitiken har en framskjuten roll i det framtida EU som branschen behöver 
följa och påverka för att skapa långsiktiga spelregler. 

Nuvarande tjänster och produkter behöver, förutom att underhållas, även ständigt utvecklas. Marknader utvecklas 
fort och kundernas krav på leverantörer ökar. Digitaliseringens snabba utveckling kräver innovativa lösningar som 
ökar kundvärde, vilket i sin tur kräver hög digital kompetens. För att utveckla kompetensen och locka nya talanger 
till företagets framtida resa krävs att PiteEnergi fortsätter arbetet med att skapa en transparent och utvecklande 
arbetsplats. 

  

Åtgärder och uppdrag 

  

  
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Inga förslag till ändringar. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 PiteEnergi levererar till Pikab ett 
koncernbidrag på 34,6 Mkr vilket ger 
Pikab goda förutsättningar att öka 
utdelningen till Piteå kommun. 
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Piteå Hamn AB 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse 
med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. 

Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka 
hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid 
godstransporter. 

Årets händelser 

 Projekt ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” påbörjades under året. Det innebär uppbyggnad 
av en ny hamndel i form av ny kaj anpassad för tunga lyft och anslutande infrastruktur. Hamndelen tas i 
drift årsskiftet 2018/19. 

 All-time-high vad gäller export av pappersprodukter. 
 Beslut om finansiering av ytterligare en etapp avseende 179 vindkraftverk Markbygden, med genomförande 

2018-19 kommer att innebära omfattande logistik via Piteå hamn. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 37 294 33 864  

Kostnader -26 369 -26 528  

Rörelseresultat 10 925 7 336  

Finansiella intäkter 0 9  

Finansiella kostnader -1 513 -1 743  

Resultat efter finansiella poster 9 412 5 602  

Bokslutsdispositioner -5 733 -3 454  

Skatt -823 -527  

Årets resultat 2 856 1 621  

Investeringar 52 186 15 684  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 9,4 mkr, vilket är väl över bolagets budget. Avvikelsen mot budget och 
även prognos beror på ökade godsvolymer samt tillkommande affärer lagring i magasin och på planer. 

Trenden förstärks med färre men större fartyg med ökad transporterad volym per fartyg. Den totala godsvolymen 
över Haraholmens logistikcentrum har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Relaterat till olika godssegment har 
pappersprodukter och petroleumprodukter ökat och övriga godssegment är relativt oförändrade. Containertrafiken 
mätt i antal TEU har minskat med 6 % under året på grund av omstruktureringar inom den globala 
containermarknaden, som även fått konsekvenser för trafiken till Piteå. 

Trafiken via farleden genom Pitsund har minskat på grund av att SCA s hamn i Munksund är stängd sedan augusti 
2017 för ombyggnationer. 

Bolagets resultat efter skatt är 2,9 mkr. 

Bolagets översiktliga prognos för åren 2018-2020 visar ett resultat som sjunker kraftigt från nuvarande nivå. 
Resultatet kan förbättras via tillkommande affärer inom segmentet projektlaster, men det råder viss osäkerhet kring 
utvecklingstakten vad gäller exempelvis vindkraft i Markbygden. 

Med den stabila resultatnivån Piteå Hamn påvisat under ett flertal år har bolaget bidragit till en finansiellt hållbar 
ställning inom kommunkoncernen. På grund av omfattande investeringar kommer det ekonomiska bidraget till 
ägarna att minska från 2019. 

Genomförda investeringar under 2017 består i huvudsak av pågående projekt ”Utveckling Haraholmens 
logistikcentrum, etapp 2” samt iordningställande av ytterligare planer för lagring av gods. 

Planerade investeringar behövs utifrån ett tillgänglighets- och kapacitetsperspektiv i bolagets strävan att generera 
ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv. 

Personal 

 
Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. Bolaget har 
under 2017 byggt om kontoret ute på Haraholmen för att skapa effektivare ytor och ökad trivsel bland personalen. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
På en övergripande nivå och utifrån uppdraget uttryckt i ägardirektivet, så kan måluppfyllelsen anses vara god. 
Bolagets verksamhet vid Haraholmens logistikcentrum har stor betydelse för näringslivet såväl inom kommunen som 
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inom regionen. Om regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter, bidrar 
detta till tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Bolaget bidrar till en positiv befolkningsutveckling via utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, vilket är en av 
förutsättningarna för näringslivets fortsatta konkurrenskraft. 

Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för 
fortsatt utveckling av affärer och logistikflöden. De under senare år etablerade logistikflödena, ex containertrafik, 
stödjer exportföretagens framtida investeringar och framtida konkurrenskraft kopplat till transporter. 

Demokrati och öppenhet 

 
Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade 
möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. Vid upphandlingen av hamnprojektet har aspekten beaktats. 

Livsmiljö 

 
Bolaget strävar efter att minimera avtrycket på miljön orsakad av verksamheten via olika typer av åtgärder. Perioden 
visar en trend att en större volym gods transporteras på färre men större fartyg, vilket minskar de negativa effekterna 
på miljön. 

Styrning sker exempelvis via miljödifferentierade avgifter, att erbjuda möjlighet till elanslutning vid kaj och en 
medveten strävan efter ökad andel linjesjöfart, vilket är en förutsättning för ökad sjöfart, vilket minskar utsläppen till 
luft. 

Bolaget har även investerat i ett elektrifierat inkommande järnvägsspår vilket möjliggör miljövänliga transporter med 
eldrivna lok. Bolaget fortsätter även investera enligt plan i omvandling till energieffektiv belysning, vilket har sänkt 
energiförbrukningen. 

Framtiden  

Strategiska infrastrukturprojekt av nationell betydelse är Norrbotniabanan och Luleå hamns projekt Malmporten. 
Dessa är av stor betydelse för regionen då Norrbotniabanan kommer att innebära en ökad rörlighet inom den 
regionala arbetsmarknaden och Malmporten innebär förbättrade möjligheter för större fartyg och därmed ökad 
sjöfart. 

Det finns utmaningar i form av ökade statliga avgifter som drabbar transportköparna/näringslivet i form av ökade 
transportkostnader, under 2017 har beslutats om ökade farledsavgifter och lotsavgifter som gäller från 2018. 

Tillsammans med hamnoperatören bidrar Piteå Hamn till att bibehålla samt öka företagens konkurrenskraft via 
kostnadseffektiva miljövänliga logistiklösningar. En stor del av verksamheten bygger på en väl fungerande sjöfart, 
vilket är en förutsättning för fortsatta investeringar i regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger 
långa avståndet till marknaden. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget har på senare år levererat goda 
resultat och har under åren 2015-17 
delat ut 3,4 Mkr i genomsnitt, vilket 
innebär en genomsnittlig nivå på drygt 
10 % relaterat till omsättning. 
Investeringstakten är för närvarande 
hög, vilket avspeglar sig i vår 
resultatplan för åren 2018-20. Bolagets 
prognos visar därmed på en lägre 
utdelningsnivå än tidigare från 2019. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget reviderar årligen nyckeltalen 
som ska rapporteras till ägaren. De ska 
vara relevanta i förhållande till 
strategiska områden och prioriterade 
mål. 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och 
arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler 
för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- 
och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet. 

Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt 
och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt 
motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen. 

Årets händelser 

 Under året förvärvades fastigheten som tidigare innehöll restaurang Sjöbodan på Västra Kajen 
 Omfattande om- och tillbyggnad av fastighet i Öjebyn för Datacenter 
 Restaurangen i Furunäsets Företagsby har helrenoverats under 2017 och planeras invigas i januari 2018   
 Våren 2017 blev VD allvarligt sjuk och och kunde inte återgå till arbetet. Resterande del av året har VD-

tjänsten upprätthållits av Nina Sjömark. Till ny VD har därefter David Wimander rekryterats, som tillträder 
tjänsten i februari 2018. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 137 998 130 401  

Kostnader -101 559 -100 027  

Rörelseresultat 36 439 30 374  

Finansiella intäkter 900 555  

Finansiella kostnader -18 395 -21 650  

Resultat efter finansiella poster 18 944 9 279  

Bokslutsdispositioner -9 450 -4 640  

Skatt -3 212 -616  

Årets resultat 6 282 4 023  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 294 2 194  

Minoritetsintresse 1 988 1 829  

Investeringar 68 282 53 678  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  
Personal 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Koncernen visar ett positivt resultat och når väsentligt över det avkastningskrav på 5% som ägarna ställt. Soliditeten 
stärks därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20%. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stor och intäkterna 
har därmed ökat och koncernen uppvisar den högsta omsättningen någonsin. Det innebär dock också att koncernen 
uppvisar en vakansgrad om 2,5%, vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5% som är det uppställda målet av 
ägarna. 

Personal 

 
Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och för en jämnställd arbetsplats. Bolaget genomför regelbundna 
arbetsklimatsbedömningar som utärderas och följs upp. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, Piteå Science Park och Näringslivskontoret genom att 
tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värdet av mångfald 
har beaktats vid rekryteringar och i upphandlingar. Koncernen har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka 
stadsbilden genom att vårda och hålla en god klimat- och underhållsstatus i fastigheternas yttre och inre miljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Koncernen bidrar fortsatt till såväl etablering av nya som utveckling av befintliga företag och samhällsstödjande 
verksamhet genom att äga och förvalta fastigheter med fokus på att utveckla Piteå. 

Demokrati och öppenhet 

 
Koncernen verkar i allt arbete för jämställt och demokratiskt samhälle och det ska prägla kontakten med hyresgäster, 
samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter. 

Livsmiljö 

 
Koncernen satsar fortsatt på att utveckla såväl den inre som ytter miljön i och kring fastigheterna. Genom långsiktigt 
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miljöarbete skapas attraktiva miljöer och bidrar till ett hållbart samhälle med inriktning på energioptimering, 
minskning av fossila bränslen och icke förnyelsebara ämnen. 

Framtiden  

Konsumentprisindex ökade med mer än 2% under 2017 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att 
uppräknas 2018. Räntorna förväntas fortsatt vara låga liksom elpriserna. Ett intensivt arbete med att öka intäkter och 
minska kostnader och risker under de senaste åren har medfört positiva resultat i koncernen vilket också förväntas 
under 2018. Ambitionen är att förstärka det planerade underhållet under 2018 vilket då kan komma att påverka 
resultatet. Efterfrågan på lokaler ser dock fortsatt stark ut. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017  
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och 
kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och 
avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka 
för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalité 
och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas. 

Årets händelser 

 David Öquist anställdes som ny VD i oktober, David har tidigare haft ledande befattningar inom stål- och 
kemiindustrin 

 Bredviksbergets avfallsanläggning har fått utökade öppettider, nya mottagningsplatser samt öppnat 
möjligheten att lämna saker till återbruk 

 Utvecklingsprojektet grön rutt har färdigställts under året 
 Projekteringen av det nya VA-verksamhetsomårdet på Renön/Nötön har pågått under året och upphandling 

sker under första kvartalet 2018  
 Beslut att återbetala särtaxan till samtliga kunder inom verksamhetsområdet Hemlunda/Vitsand, ett rättvist 

agerande utifrån Mark- och Miljööverdomstolens beslut i frågan. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 154 489 147 691  

Kostnader -141 737 -131 581  

Rörelseresultat 12 752 16 110  

Finansiella intäkter 46 49  

Finansiella kostnader -5 565 -5 564  

Resultat efter finansiella poster 7 233 10 595  

Bokslutsdispositioner -7 206 -10 593  

Skatt -21 2  

Årets resultat 6 4  

Investeringar 45 679 39 234  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Årets resultat efter finansiella poster blev 7,2 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat resultat. Den största faktorn 
till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än väntat. På kostnadssidan blev utfallet något högre 
än budget, främst på grund av höga produktionskostnader beroende på väderlek samt underhåll och reparationer. 
Detta vägdes däremot upp av det starka intäktsutfallet. 

Både VA-verksamheten och avfallverksamheten landade på ett bättre resultatutfall än budget. För VA-verksamheten 
kommer den övervägande delen av det positiva resultatet att fonderas till projektet att inrätta ett nytt 
verksamhetsområde på Renön/Nötön. 

Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning. Arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet 
för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet förväntas öka över tid och i framtiden 
kommer det att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. Även likviditeten förväntas att på lång sikt 
bli ansträngd på grund av investeringsbehovet inom VA-verksamheten. 

Personal 

 
Under året har fem personer tillsvidareanställts, en utredningsingenjör och en drifttekninker inom VA-verksamheten 
samt tre chaufförer inom Avfallsverksamheten. Anställningar har sin grund i ett delvis utökat behov, men även på 
grund av en pensionsavgång och att en medarbetare valt lämna bolaget. 

Året har innefattat en hälsoundersökning samt en psykosocial medarbetarenkät som genomförts. Den psykosociala 
medarbetarenkäten fick ett något bättre utfall än tidigare vilket är positivt. Ett nytt tidsregistrering- och 
schemaplaneringsprogram har också tagits i drift under året. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Genom försörjning och utbyggnation av ett kvalitativt kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande 
avfallsinsamling bidrar bolaget till att skapa förutsättningar för attraktiva och varierande boendemiljöer inom 
kommunen. Utvecklingsarbetet på Bredviksbergets avfallsanläggning bidrar även till en attraktiv kommun genom 
ökad service och tillgänglighet för medborgarna. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
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Utifrån ett påbörjat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har en praktikant tagits 
emot på Bredviksbergets avfallsanläggning. 

Under året har bolaget även stöttat kommunen i företagsetableringsfrågor samt investerat i förnyat VA-ledningsnät 
vid det expansiva Acusticumområdet. 

Demokrati och öppenhet 

 
Under året har 531 elever och studenter fått information om sorterings- och avfallsfrågor. Många av dessa 
informationsträffar har genomförts via ett samarbete med Svenska för invandrare (SFI) och språkslussen. Det har 
även anordnats studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning. Detta arbete utförs dels för att sprida kunskap om 
avfallssortering men även för att främja integrationen och mångfalden inom kommunen. 

Livsmiljö 

 
Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under året och utförandet av projektet 
är planerat att starta upp 2018. 

Tillsammans med Piteå kommun har samrådsmöten kring förslag av vattenskyddsområde utförts för allmänhet, 
berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare samt myndigheter. Projektgruppen har påbörjat en översyn av 
förslaget utifrån de synpunkter som inkommit. 

För att öka tillgängligheten på Bredviksbergets avfallsanläggning har öppettiderna utökats under året. Projektet grön 
rutt har slutförts och möjligheten för återbruk har inrättats. Dessa två insatser bidrar till miljönyttan i samhället. 

Framtiden  

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus. Under hösten 2017 påbörjades arbetet att ta fram 
en verksamhetsplan som sträcker sig från 2018 till 2020. Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra prioriteringar 
och på ett strukturerat sätt styra verksamheten mot de mål och direktiv som är satta av ägaren. Verksamhetsplanen 
kommer under 2018 att beslutas i styrelsen och sedan tas vidare i organisationen för att skapa delaktighet och 
verksamhetsnära aktiviteter kopplade till de prioriterade fokusområdena. 

Inom området för vatten och avlopp är kvalitet och leveranssäkerhet prioriterat. Inom VA-verksamheten pågår 
flertalet omfattande utredningsfrågor som spänner över lång tid. Bland annat arbetet med att etablera 
vattenskyddsområde, utveckla beredskapsplanen för dricksvattenförsörjning och utredning kring förnyelsetakt på 
ledningsnätet. Upphandling av entreprenad för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön genomförs under första 
kvartalet 2018 och utförandet av projektet kommer pågå under åren 2018-2019. I den, av kommunfullmäktige, 
beslutade VA-planen är Renön/Nötön det första verksamhetsområdet som får kommunalt vatten och avlopp. 

Tillståndsansökan för miljötillstånd gällande mottagningsanläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen är en 
viktig pusselbit i utvecklingen av verksamheten. Tillståndsansökan beräknas vara klar för inlämning i slutet av 2018. 

I slutet av räkenskapsåret 2017 beslutades att byta drivmedel till de tunga fordonen och driva samtliga tunga fordon 
på det förnybara och fossilfria bränslet HVO. Införandet av HVO är även den en betydande aktivitet som bidrar till 
miljönyttan i samhället. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolagets resultat är bättre än 
budgeterat resultat och därmed bidrar 
bolaget med ett högre koncernbidrag än 
vad som var budgeterat. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Under året har bolaget påbörjat arbetet 
med att ta fram en ny verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen kommer sjösättas 
under 2018 och befintliga nyckeltal kan 
komma att justeras i samband med 
detta. 
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Piteå Science Park AB 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, 
näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska 
bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv. 

Årets händelser 

 Bolaget har utökats till tre miljöer; Universitetsområdet, Industrigatan och Öjebyn. Alla ligger intill ett 
forskningsinstitut (RISE Interactive, RISE ETC och Swerea Sicomp). 

 Etablering och genomförande av regionala kluster inom kreativa näringar, bioekonomi och komposit. 
 Start av flera nya projekt med fokus på innovation och förnybar energi. 
 Aktiv satsning på spelindustrin för att Piteå ska få en ledande roll främst vad det gäller musik och ljud för 

spel. 
 Etablering av mikrolån och innovationslån till nya tjänsteföretag med samarbetspartner. 
 Genomförande av flera nationella konferenser, bland annat BIOBASE i samarbete med 

Näringsdepartementet med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi. 
 Etablering av Spiran-priset, ett hållbarhetspris med olika teman som kommer att ges ut årligen i samarbete 

med Sparbanken Nord. 
 Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå. 
 Genomförande av 200 arrangemang vid Studio Acusticum som firade 10-årsjubileum 2017. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 14 918 10 821  

Kostnader -17 437 -10 539  

Rörelseresultat -2 519 282  

Finansiella intäkter - -  

Finansiella kostnader -1 -4  

Resultat efter finansiella poster -2 520 278  

Bokslutsdispositioner 2 565 -100  

Skatt -42 -41  

Årets resultat 3 137  

Investeringar 769 194  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

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

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
För 2017 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,5 mkr och 0 mkr i resultat efter skatt. Resultatet 
efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 2,6 mkr. Bolagets likviditet är ansträngd till följd av att bolaget ligger ute 
med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer samt att vissa intäkter bolaget tidigare har fått från kommunen 
under löpande verksamhetsår utgått. I slutet av året har bolaget nyttjat koncernintern kredit. 

Personal 

 
Bolaget bestod under 2017 av 14 anställda, inkl. VD. Personalen fördelades på 8 kvinnor och 6 män. 

  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 
Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva 
mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och 
nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och 
branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum leverarar 
bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till 
universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har stärkts under året genom samarbete med Yrkeshögskolan i 
Piteå, som nu flyttar in på Universitetsområdet. Bolaget är en nyckelpart för de som studerar i Piteå och fungerar som 
ett stöd för Piteå studentsektion. 

Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets 
verksamhetsområden. Piteå Science Park har under 2017 fortsatt att arbeta med klusterbildningar inom komposit, 
bioekonomi och kreativa näringar, något som stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag 
och olika branscher. 
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Piteå Science Park stimulerar även unga att intressera sig för forskning. Under 2017 inleddes en satsning på 
spelindustrin där bland annat barn och unga får lära sig att programmera, göra spel och skapa musik. 

Demokrati och öppenhet 

 
Studio Acusticum, som firade 10 år under 2017, är en viktig del av bolaget. Att Piteå numera är en fristad för 
förföljda musiker präglar utbudet. 

Livsmiljö 

 
Piteå Science Park har under 2017 leverat värdeskapande kulturupplevelser med bredd, höjd och djup för att bidra till 
god livskvalitet. 

Under året har bolaget arbetat aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån 
platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På 
Universitetsområdet håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser. 

Framtiden  

Piteå Science Park är en viktig part i utveckling av Universitetsområdet till en ny stadsdel i Piteå. Utvecklingen 
kommer att öka såväl attraktiviteten för området som tillgängligheten till centrum. En ny infart till och från E4:an 
öppnas inom kort, äldreboendet bygger ut, 64 nya lägenheter är under uppbyggnad och under våren är det invigning 
för den nya solcellsparken Solvåg på området. Piteå Science Park är en viktig mötesplats. I parken finns ett 50-tal 
företag och tre forskningsinstitut. På Universitetsområdet är Luleå tekniska universitet närmsta granne med 500 
studenter och hundratalet lärare och forskare. Konserthuset Studio Acusticum har närmare 20 000 besökare varje år. 
Under början av 2018 kommer Piteå Science Park att genomföra en flytt till korridoren mellan universitetet och 
företagsbyn för att ytterligare förstärka länken mellan akademi och näringsliv. Flytten kommer att innebära att 
lokaler frigörs, vilket möjliggör inflyttning av nya företag. Målet är att öka såväl antal företag som studenter på 
Universitetsområdet. Piteå Science Park finns även på Industrigatan i Piteå och i kompositbyn i Öjebyn, där bolaget 
samarbetar med företag och forskare. Under 2018 kommer fokus att ligga på att utveckla även de miljöerna samt att 
få nya företag till främst Industrigatan. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 
mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Arbete sker löpande med översyn av 
kostnader. 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 
Resultaträkning 

(mkr)   Koncern 
2017 

Koncern 
2016 

Kommun 
Budget 

2017 

Kommun 
2017 

Kommun 
2016 

 

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 396 1 306 386 578 547  

Verksamhetens kostnader  Not 2, 3 -3 278 -3 116 -2 566 -2 799 -2 668  

Avskrivningar  Not 4 -286 -283 -125 -107 -116  

Verksamhetens 
nettokostnader 

  -2 168 -2 093 -2 305 -2 328 -2 237  

Skatteintäkter  Not 5 2 036 1 951 2 024 2 036 1 951  

Generella statsbidrag och utjämning  Not 5 324 307 313 324 307  

Finansiella intäkter  Not 6 8 6 25 23 19  

Finansiella kostnader  Not 6 -54 -56 -5 -6 -3  

Resultat efter finansiella poster   146 115 52 49 37  

Skatt  Not 7 -22 -19     

Årets resultat   124 96 52 49 37  

Därav minoritetsintresse   1 2     

 

Kassaflödesanalys (mkr) 
 Koncern 

2017 
Koncern 

2016 
Kommun 

Budget 
2017 

Kommun 
2017 

Kommun 
2016 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat  125 96 52 49 37 

Justering för av- och nedskrivningar Not 4 286 283 126 107 116 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Not 8 110 93 93 95 86 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  521 472 271 251 239 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -34 -54  42 -93 

Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat  -1     

Ökning(-)/minskning(+) förråd   -1    

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar  -5 -2  -5 -2 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar  -1 3    

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -21 86 -76 -104 -108 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  459 504 195 184 36 

       

Investeringsverksamheten       

Investering materiella anläggningstillgångar  -534 -514 -223 -174 -174 

Investering immateriella anläggningstillgångar       

Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.  21   21 11 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  18 3   2 

Förändring finansiella anläggningstillgångar   13  -18 1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -495 -498 -223 -171 -160 

       

Finansieringsverksamheten       

Förändring långfristiga skulder  55 -114  10 5 

Förändring långfristiga fordringar     -1  

Minskning långfristiga förutbet kostander  1 1  1  

Minskning/ökning minoritetsandelar  1 1    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  57 -112 0 10 5 
       

Årets kassaflöde  21 -106 -28 23 -119 

       

Likvida medel vid årets början  271 377 246 246 365 

Likvida medel vid årets slut  292 271 218 269 246 

(431 av 943)



107 
 

Balansräkning 

(mkr)  Koncern 
2017 

Koncern 
2016 

Kommun 
2017 

Kommun 
2016 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 12 20   

Goodwill  11 19   

Övrigt  1 1   

Materiella anläggningstillgångar  5 883 5 668 2 121 2 075 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 4 620 4 441 2 011 1 955 

Maskiner och inventarier Not 11 1 263 1 227 110 120 

Finansiella anläggningstillgångar  31 32 518 499 

Aktier och andelar Not 12 21 21  497 

Förutbetald kostnad Not 13 8 9   

Långfristiga fordringar Not 14 2 2  2 

Summa anläggningstillgångar  5 926 5 720 2 639 2 574 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd Not 15 16 16 3 3 

Elcertifikat  2 1   

Kortfristiga fordringar Not 16 318 283 195 237 

Kortfristiga placeringar Not 17 119 115 119 115 

Kassa och bank Not 18 292 271 269 246 

Summa omsättningstillgångar  747 686 586 601 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  6 673 6 406 3 225 3 175 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER      

Eget kapital      

Årets resultat enligt resultaträkning  124 96 49 37 

Resultatutjämningsreserv  90 83 90 83 

Förändring eget kapital pga ändr red princip      

Övrigt eget kapital  2 741 2 652 2 241 2 211 

Summa eget kapital Not 19 2 955 2 831 2 380 2 331 

      

Minoritetens andel av eget kapital  4 4   

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner Not 20 178 165 175 161 

Avsättningar för skatter Not 21 194 182   

Andra avsättningar Not 22 57 55   

Summa avsättningar  429 402 175 161 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 23 2 355 2 300 45 37 

Kortfristiga skulder Not 24 930 869 625 646 

Summa skulder  3 285 3 169 670 683 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER 

 6 673 6 406 3 225 3 175 

      

Panter och ansvarsförbindelser  3 381 3 352 3 321 3 292 

Ansvars- och borgensförbindelser Not 25 3 321 3 292 3 321 3 292 

Ställda panter Not 26 60 60   
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 100 91 34 33
Taxor och avgifter 673 653 92 85
Hyror och arrenden 436 429 67 63
Bidrag 353 338 346 333
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 74 43 40 32
Realisationsvinster 2 6 0 2
Övriga intäkter 11 15
Justering aktivering eget arbete 24 11
Intäkter enligt resultaträkning 1 671 1 586 578 547

Avgår interna intäkter -275 -280

Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern 1 396 1 306

Not 2 Verksamhetens kostnader
Handelsvaror 0 0
Löner och sociala avgifter -1 991 -1 897 -1 847 -1 759
Pensionskostnader -82 -80 -72 -69
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -19 -20 -11 -11
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier -110 -110 -105 -106
Bränsle, energi och vatten -144 -137 -54 -52
Köp av huvudverksamhet -446 -440 -167 -155
Lokal- och markhyror -89 -76 -87 -73
Fastighetskostnader -115 -113
Hyra maskiner och transportmedel -18 -18 -17 -17
Övriga tjänster -192 -178 -161 -153
Transporter och resor (bl a elevtransporter) -44 -43 -44 -42
Lämnade bidrag -113 -116 -113 -116
Realisationsförluster och utrangeringar -1 -3 -1 -1
Övriga kostnader -125 -111 -58 -60
Justering aktivering eget arbete 30 29 30 29
Individuell del pensioner -84 -81 -83 -80
Pensionsskuldsförändring -9 -4 -10 -5
Kostnader enligt resultaträkning -3 553 -3 396 -2 799 -2 669

Avgår interna kostnader 275 280

Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern -3 278 -3 116

Not 3 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen inom 1 år 2-5 år >5 år

Operationell leasing 9 7 6 0

Finansiell leasing 0 0 1 0

Hyresavtal längre än 3 år 20 21 83 91

Koncernen Piteå Kommunföretag AB inom 1 år 1-5 år >5 år

Operationell leasing 2 2 0

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

    Programvarulicenser 0 0

    Mark, byggnader mm -154 -158 -76 -82

    Maskiner och inventarier -112 -113 -31 -34

    Badwill 0

    Goodwill -8 -8

Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB -2 0

Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB -9 -5

Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB

Summa av- och nedskrivningar -286 -283 -107 -116

Leasingavgifter efter förfallotidpunkt
Årets 

leasing-
avgifter

Leasingavgifter efter förfallotidpunkt

Finansiell leasing avser nyckelgömmor inom socialtjänsten, ett avtal som ingåtts 2015. Hyresavtal avser ej 
uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens 
utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2027.
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Summa av- och nedskrivningar -286 -283 -107 -116
Avskrivningar enligt plan enligt följande: 

Byggnader 1-20% 1-20% 2-3% 2-3%

Av hyresgäster beställt tillval 10% 10%
Markanläggningar 2,5-6,7% 2,5-6,7% 2% 2%
Maskiner och andra tekniska 2,5-20% 2,5-20% 10-25% 10-25%
Inventarier, verktyg och installationer 2,5-33% 2,5-33% 10-33% 10-33%
Bergrum 2,5% 2,5%
Ledningsnät 2% 2%
Goodwill 10% 10%

Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunalskatt
    Allmän kommunalskatt 2 042 1 958 2 042 1 958
    Skatteavräkning preliminär 2017 -9 -9 -9 -9
    Skatteavräkning slutlig 2016 2 2 2 2
    Mellankommunal utjämning hemsjukvård
Summa skatteintäkter 2 036 1 951 2 036 1 951

Inkomstutjämning 287 281 287 281
Kostnadsutjämning -131 -125 -131 -125
Statligt strukturbidrag 38 38 38 38
Regleringsavgift 0 -1 0 -1
Införandebidrag
LSS-utjämning 22 17 22 17
Kommunal fastighetsavgift 78 76 78 76
Välfärdsstatsbidrag 23 23
Stöd till kommuner för flyktingmottagning * 16 16
Statligt bostadsbidrag 7 5 7 5
Summa generella statsbidrag och utjämning 324 307 324 307

Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning 2 360 2 258 2 360 2 258
Avräkningsbelopp i kronor per invånare
Slutavräkning -153 85 -153 85
Preliminär avräkning -204 -206 -204 -206

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader
Räntor på utlämnade lån 0 0 0 0
Räntor på likvida medel 0 0 0 0
Finansiella intäkter reservfond 5 3 5 3
Borgensavgifter 8 8
Övriga finansiella intäkter 3 3 10 7
Summa finansiella intäkter 8 6 23 18

Finansiella kostnader reservfond 0 0 0 0
Räntekostnad nyintjänade pensioner -4 -2 -4 -2
Räntekostnader -48 -53 0 0
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar -1 -1
Övriga finansiella kostnader 0 -1 0
Summa finansiella kostnader -54 -56 -6 -2

Totalt finansnetto -46 -50 17 16

Avkastning reservfond 4 2 4 2

Not 7 Skatt
Skatt på årets resultat -10 -10
Skatt hänförlig till tidigare år 0 1
Uppskjuten skatt -11 -9
Skatt på resultatandel i intresseföretag 0 0
Summa skatt -22 -19
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Not 8 Justering för övriga ej likivditetspåverkande poster
Individuell del pensionsutbetalning året efter 83 80 83 80
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt 9 4 10 5
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad) 4 2 4 2
Inventarier förvärvat bolag 0 0
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar 0 -4 1 -1
Upplösning investeringsbidrag -2 -2
Resultat från andelar i intresseföretag 1 2
Avsättning återställningskostnader 2 2
Omstruktureringskostnader 2
Skatt 11 9
Övrigt 
Summa 110 95 96 86

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen:

Övriga immateriella anl tillgångar

Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 0 0

Bokfört värde 31 december Piteå kommun 0 0 0 0

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Goodwill:

Ingående anskaffningsvärden 76 76

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 76

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -57 -50

Årets avskrivningar -8 -8

Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprinc

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -65 -57

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 11 19

Programvarulicenser:

Ingående anskaffningsvärden 2 2

Årets anskaffningar 0

Omklassificeringar 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 2

Ackumulerade avskrivningar -1 -1

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 -1

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 1 1

Bokfört värde kommunkoncernen 31 december 12 20

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden 7 017 6 620 3 379 3 257
Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag
Årets inköp 387 386 140 141
Försäljningar och utrangeringar -45 -20 -21 -19
Omklassificeringar -6 30 14
Erhållna bidrag -1
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 352 7 017 3 512 3 379
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 395 -2 251 -1 397 -1 320
Årets avskrivningar -148 -159 -76 -82
Försäljningar och utrangeringar 2 6 5
Omklassificeringar 9
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 540 -2 395 -1 473 -1 397
Ingående uppskrivningar 38 38
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Avskrivningar på uppskrivet belopp -1 -1
Ändrad redovisningsprincip
Utgående ackumulerade uppskrivningar 37 38
Ingående ackumulerade nedskrivningar -218 -129 -27 -27
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar -84
Årets nedskrivningar -10 -5 -1
Årets återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar -228 -218 -28 -27
Bokfört värde 31 december 4 620 4 441 2 011 1 955

varav avseende kommunen:
Markreserv 116 132 116 132
Skolor, daghem, servicehus mm 1 328 1 265 1 328 1 265
Gator, vägar, parkering mm 489 478 489 478
Bostads-/affärshus, samlingslokaler 78 79 78 79

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 2 619 2 445 380 347
Årets inköp 145 140 34 33
Försäljningar och utrangeringar -11 -10
Omklassificeringar 2 44 -14
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 755 2 619 401 380
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 390 -1 286 -259 -226
Årets avskrivningar -112 -113 -31 -33
Försäljningar och utrangeringar 11 8
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 491 -1 390 -290 -259
Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Bokfört värde 31 december 1 263 1 227 110 120

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar        
Aktier anskaffningsvärde 12 13 507 489
Kommunala företag 503 485
Piteå Kommunföretag AB 503 485
Övriga företag 12 13 4 4
Shore Link AB 3 3 3 3
Svenska Kommun Försäkrings AB 1 1 1 1
Press-Huset i Piteå AB 0 0
You Call AB 4 4
AB Nolia 4 4
Övriga  1 1 0 0
Andelar övriga företag 3 3 3 3
Kommuninvest * 2 2 2 2
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 1 1 1 1
Övriga   0 0 0 0
Förlagsbevis 6 6 6 6
Övre Norrlands Kreditgarantiförening 0 0 0 0
Kommuninvest 6 6 6 6
Grundfondskapital 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0
Summa aktier och andelar 21 22 516 497

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 
Förutbetalda kostnader
Förutbetald hyra 8,2 8,9
Summa förutbetalda kostnader 8,2 8,9

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommmuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun 
under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 
2011. Vinstutdelning 2017 (2016) från Kommuninvest uppgår till totalt 2 695 tkr (3 600 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest 
för år 2017 har uppgått till samma som vinstutdelningen. Piteå kommuns totala insatskapital 2017-12-31 uppgår till 33 582 tkr.
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga fordringar      
Piteå Golfklubb 1 1
Övriga 2 1 2 1
Summa långfristiga fordringar 2 2 2 2

Not 15 Förråd
Kommunen:
VA-förråd, teknisk service 2 2 2 2
Kontorsmaterialförråd 0 0 0 0
Reservdelsförråd 0 0 0 0
Lager Grans naturbruksgymnasium 0 0
Turistbyrån försäljningsartiklar 0 0 0 0
Summa förråd kommunen 3 3 3 3

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:
Råvaror och förnödenheter 13 13
Summa förråd kommunkoncernen 16 16

Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 139 109 27 20
Diverse avräkningar 5 6 5 6
Avräkning med kommunala bolag 27 68
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 140 141 118 127
Övriga fordringar 34 28 19 15
Summa kortfristiga fordringar 318 283 195 237

Not 17 Kortfristiga placeringar  
Svenska aktier 15 18 15 18
Utländska aktier 8 6 8 6
Obligationer och värdepapper 97 91 97 91
Summa kortfristiga placeringar 120 115 120 115
Kommunens placeringar avser reservfond.

Not 18 Kassa och bank      
Likvida medel 225 204 202 179
Bank kommun 122 73 122 73
Bank, kommunala bolag 103 131 80 106
Handkassor 0 0 0 0
Likvida medel reservfond 67 67 67 67
Bank, reservfond 67 67 67 67
Summa kassa och bank 292 271 269 246

Not 19 Eget kapital
Ingående eget kapital 2 831 2 729 2 331 2 293
Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens
Årets förändring enligt resultaträkning * 123 95 49 37
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv 25 8 25 8
Utgående eget kapital 2 954 2 831 2 380 2 331
därav resultatutjämningsreserv 115 90 115 90
därav reservfond 185 181 185 181
därav SAVO 2 2 2 1
därav städenheten 3 2 3 2
därav övrigt eget kapital 2 074 2 557 2 074 2 056
* Kommunen +18,2 mkr, resultatutjämningsreserv +25,0 mkr, 

reservfonden +4,4 mkr, SAVO +0,3 mkr, städenheten +1,0 mkr, 

Not 20 Avsättningar för pensioner  
Pensioner kommunen:
Ingående avsättning 152 148 152 148
Nya förpliktelser under året, varav 20 9 20 9
    Nyintjänad pension 16 7 16 7
    Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 1 3 1
    Pension till efterlevande 0 1 0 1
    Övrigt 0 0 0 0
Årets utbetalningar -7 -6 -7 -6
Förändring av löneskatt 3 1 3 1
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta
Utgående avsättning pensioner 169 152 169 152
därav:
Förmånsbestämd ålderspension 110 104 110 104
Särskild avtalspension 10 9 10 9
Pension till efterlevande 2 3 2 3
PA-KL pensioner 14 6 14 6
Summa pensioner 136 123 136 123
Löneskatt 33 30 33 30

Aktualiseringsgrad 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
Pensionsutbetalningar under året 55,0 Mkr.

Pensioner förtroendevalda: 6 9 6 9
Summa pensioner 175 161 175 161

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:
Pensioner och liknande förpliktelser 3 3
Summa pensioner kommunkoncernen 178 164

Not 21 Avsättningar för skatter
Avsättningar för skatter 193 182
Summa avsättning för skatter 193 182
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på 
skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.

Not 22 Andra avsättningar
Omställningskostnader personal
Återställningskostnader 54 53
Badwill 0 1
Omstruktureringskostnader 3 2
Kontraktsnedskrivning elcertifikat 0 0
Summa andra avsättningar 57 55

Not 23 Långfristiga skulder      
Skuld för investeringsbidrag 81 73 45 37
Skulder till kreditinstitut 2 227 2 184
Investeringsfond VA-kollektivet 7 6
Förutbetalda anslutningsavgifter 39 37
Summa långfristiga skulder 2 355 2 300 45 37

Not 24 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långa skulder 195 179
Checkräkningskredit kortfristig 1
Avräkning med kommunala bolag 107 175
Leverantörsskulder 178 156 77 62
Individuell del pensioner inkl löneskatt 83 77 83 77
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 348 309 267 238
Övriga kortfristiga skulder 127 147 91 94
Summa kortfristiga skulder 930 869 625 646

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunägda företag 2 341 2 278 2 341 2 278
Piteå Kommunföretag AB 188 198 188 198
AB PiteBo 885 794 885 794
AB PiteEnergi 265 271 265 271
Piteå Hamn AB 60 60 60 60
Piteå Näringsfastigheter AB 778 789 778 789
Piteå Renhållning och Vatten AB 166 166 166 166
Övriga 1 1 1 1
Sjulsmark FH 1 1 1 1
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0
SBAB 0 0 0 0
Bostadskreditnämnden 0 0 0 0
Summa borgensåtaganden 2 343 2 279 2 343 2 279
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse 1 012 1 073 1 012 1 073
Aktualisering -1 -4 -1 -4
Ränteuppräkning 7 7 7 7
Basbeloppsuppräkning 17 5 17 5
Bromsen 0
Övrig post -2 -11 -2 -11
Årets utbetalningar -48 -47 -48 -47
Summa 984 1 023 984 1 023
Löneskatt -7 -12 -7 -12
Summa pensionsförpliktelser 977 1 012 977 1 012

Ansvarsförbindelser
Vårdtagares privata medel 1 1 1 1
Summa ansvarsförbindelser 1 1 1 1
Totalt 3 321 3 292 3 321 3 292

Not 26 Ställda panter
Fastighetsinteckningar 60 70

Företagsinteckningar 18

Summa ställda panter 60 88

Inga infriade borgensåtaganden under 2017, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld 
som kommunkoncernen har i KomminInvest. Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick detta lånebelopp till 1 840 mkr (1 643 mkr 2016/2017). 

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering 
av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och 
att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2017 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett 
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå 
Näringsfastigheter ABs åtagande.

114
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Driftsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto Netto 

(tkr) 2017 2017 2017 2017 2017 2 016 

       

Kommunfullmäktige, valnämnd 40 3 598 3 558 3 319 -239 3 463 

Revision  1 120 1 120 1 423 303 1 365 

Kommunstyrelsen, KLF 19 810 190 484 170 674 178 537 7 863 177 270 

Kommunstyrelsen, Räddningstjänst 4 399 41 300 36 901 37 233 332 36 473 

Barn- och utbildningsnämnden 166 844 1 033 815 866 971 850 152 -16 819 829 443 

Fastighets- och servicenämnden 349 586 431 189 81 603 84 578 2 975 91 119 

Kultur- och fritidsnämnden 32 198 157 488 125 290 128 738 3 448 131 304 

Miljö- och tillsynsnämnden 7 001 10 883 3 882 3 938 56 3 370 

Samhällsbyggnadsnämnden 180 199 352 077 171 878 172 609 731 171 374 

Socialnämnden 284 146 1 139 892 855 746 817 058 -38 688 799 598 

Överförmyndarnämnden 1 988 5 317 3 329 3 127 -202 3 456 

Summa styrelse/nämnder 1 046 211 3 367 163 2 320 952 2 280 712 -40 240 2 248 235 

Pensioner, löneskatt  71 636 71 636 69 256 -2 380 68 297 

Kalkylerad KP-pension  -93 850 -93 850 -86 488 7 362 -89 360 

Avräkning sociala avgifter  -28 160 -28 160 -24 727 3 433 -27 532 

Pott för löneökningar   0 15 778 15 778 0 

Kalkylerade kapitalkostnader  -140 550 -140 550 -162 878 -22 328 -162 443 

Individuell del pensioner  83 259 83 259 81 669 -1 590 79 951 

Pensionsskuldförändring  9 577 9 577 6 444 -3 133 4 581 

Planenliga avskrivningar 1 819 106 641 104 822 125 351 20 529 115 262 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 1 048 030 3 375 716 2 327 686 2 305 117 -22 569 2 236 991 

Skatteintäkter 2 035 962  -2 035 962 -2 024 183 11 779 -1 951 176 

Utjämnings-/statsbidrag 454 770 131 153 -323 617 -313 199 10 418 -307 079 

Finansiella intäkter 22 959  -22 959 -24 964 -2 005 -18 457 

Finansiella kostnader  5 954 5 954 4 946 -1 008 2 348 

Summa före extraordinära 
poster 3 561 721 3 512 823 -48 898 -52 283 -3 385 -37 373 

       

Totalsumma 3 561 721 3 512 823 -48 898 -52 283 -3 385 -37 373 

 

Investeringsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto Netto 

(tkr) 2017 2017 2017 2017 2017 2016 

       

Kommunfullmäktige       

Kommunstyrelsen, KLF 169 26 939 26 770 44 390 17 620 16 591 

Kommunstyrelsen, Räddningstjänst  1 544 1 544 4 986 3 442 2 343 

Barn- och utbildningsnämnden  34 065 34 065 47 899 13 834 48 982 

Fastighets- och servicenämnden  26 534 26 534 45 339 18 805 17 040 

Kultur- och fritidsnämnden  19 297 19 297 28 836 9 539 14 716 

Miljö- och tillsynsnämnden  392 392 500 108  

Samhällsbyggnadsnämnden 30 614 36 057 5 443 33 130 27 687 18 565 

Socialnämnden  29 047 29 047 19 716 -9 331 38 829 

Överförmyndarnämnden    160 160  

Summa nettoinvesteringar 30 783 173 875 143 092 22 957 81 865 157 066 

Summa nettoinvesteringar 30 783 173 875 143 092 22 957 81 865 157 066 
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Nettoinvesteringar per huvudområde 

(tkr) 2017 2016  

Infrastruktur 29 195 34 554  

- Fysisk och teknisk planering 378 1 920  

- Gator och vägar 23 978 27 712  

- Parker 2 835 2 579  

- Miljö o hälsoskydd 460 0  

- Räddningstjänst 1 544 2 343  

Kultur och fritid 23 912 12 452  

- Idrotts- och fritidsanläggningar 18 495 11 004  

- Kulturverksamhet 5 417 1 448  

Pedagogisk verksamhet 34 111 38 085  

- Förskola 1 088 685  

- Grundskola 27 923 33 774  

- Gymnasieskola 4 843 3 626  

- Övrig utbildning 257 0  

Vård och omsorg 19 298 35 017  

- Äldreomsorg 17 765 34 320  

- Stöd och omsorg 1 533 697  

Affärsverksamhet -14 722 1 243  

- Näringsliv och bostäder -14 722 1 018  

- Kommunikationer 0 225  

Övrigt 51 298 35 715  

- Politisk verksamhet 0 0  

- Gemensamma lokaler 29 047 30 795  

- Övriga gemensamma investeringar 22 251 4 920  

    

Summa nettoinvesteringar 143 092 157 066  

 

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen 

Investeringsprojekt Totalt 
planerad 
utgift 
(budget) 

Upparbetat 
tidigare år 

Årets utgift Totalt 
upparbetat 

Prognostise
rat utfall för 
färdigställan
det 

Prognostise
rad 
avvikelse 
för 
färdigställan
det 

(tkr)       

Strukturprojekt skola 134 415 98 012 26 302 124 314 134 415 0 

Nytt vård- och omsorgsboende 118 500 182 15 437 15 619 118 500 0 

Övertryckshall 24 436 1 670 13 901 15 571 24 143 293 

Infrastruktur Acusticum 19 200 1 283 7 863 9 146 19 200 0 

Fåröbron 18 500 1 084 1 027 2 111 18 500 0 

Kv Tallen, åtgärder busstation 9 322 5 445 3 477 8 922 9 322 0 
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Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
giltiga för året 2017 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras 
nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt 
som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och 
värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom att kommunen tillämpar 
komponentredovisning sedan 1 januari 2017. 

Periodisering av skatteintäkter (kommunen) 
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendation 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2017 
bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2016 och en preliminär avräkning för år 2017 i resultaträkningen. 

Periodisering av löneskatt (kommunen) 
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära 
löneskatten för år 2017 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt. 

Pensionsskulden (kommunen) 
Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns 
under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 

Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och 
kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen att göra en avsättning. Individuell del av 
pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2017 utbetalas första kvartalet 2018 och redovisas som kortfristig 
skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den 
anställde. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som 
kortfristig skuld. 

Anläggningstillgångar (kommunen) 
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett 
prisbasbelopp exklusive moms (44 800 kr år 2017) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas 
månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk. 

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendation 11.4 och 
Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar sedan ett antal år tillbaka komponentredovisning enligt 
K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning. 

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR 
rekommendation 19. 

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen) 
Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under 
anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna 
överskott. 

Exploateringstillgångar (kommunen) 
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa. 

Leasingavtal (kommunen) 
Vid årsbokslutet 2017 finns i Piteå kommun ett leasingavtal som klassas som finansiellt. Då det bedöms som ringa 
omfattning görs ett avsteg från RKR rekommendation 13.2, då finansiell leasing inte redovisas i balansräkningen. 
Samtliga övriga leasingavtal har utifrån avtalens art klassats som operationella. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8. 

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av 
minst 50 % ingår och bolag med 33,33 % ingår endast med resultatandel (se organisationsskiss sid 6). Samägda 
företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i 
kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. 
Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet. I övrigt har minoritetsintressen 
beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget 
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kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, 
förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. 

Ingen justering har gjorts av helägda dotterbolag i underkoncernerna då dessa utgör en obetydlig andel av 
kommunkoncernen. Kommunens andel av Nolia AB:s omsättning och omslutning utgör mindre än 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att kommunens andel av bolaget är av mindre betydelse. Därav 
har bolaget inte konsoliderats i kommunkoncernen. 

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till 
eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen 
har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. 

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper 
vägledande för den sammanställda redovisningen. 

Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts 
för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen 
respektive kommunen. 

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen 
skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna. 
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Revisionsberättelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord och begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar Likviditet 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt 
tid). 

Avskrivningar Långfristiga skulder 

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen. 

Avsättningar Materiella anläggningstillgångar 

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller 
till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser. 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm, 
nettoinvestering. 

Eget kapital Nettokostnader 

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som 
finansierats med egna medel. 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Förutbetalda kostnader Soliditet 

Kostnader betalda år 2017 som avser år 2018 (fordran). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
egenfinansierade tillgångar. 

Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader 

Intäkter erhållna år 2017 som avser år 2018 (skuld). Kostnader betalda år 2018 som avser år 2017 (skuld). 

Kortfristiga skulder Upplupna intäkter 

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från 
bokslutsdagen. 

Intäkter erhållna år 2018 som avser år 2017 (fordran). 
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Nyckeltalsbilaga 
Årsredovisning 2017 
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Läsanvisning till nyckeltalen 

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier: 
• Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av 

måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 
• Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. Uppföljningen av basnyckeltalen skedde första gången på försök i delårsrapport 2017. 

Redovisning av nyckeltal under året 
• Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
• Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 
• Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller 

kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 
• Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per 

nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. 

Så här läser du nyckeltalen i årsredovisningens nyckeltalsbilaga 
Först redovisas samtliga av Kommunfullmäktige nyckeltal uppdelat på respektive strategiskt område och mål. Efter Kommunfullmäktige följer respektive nämnd och bolag med sina nyckeltal. Med nyckeltalsbilagan 
kan måluppfyllelsen totalt samt per nämnd och bolag utvärderas. 

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas: 

• Nyckeltalsnamn. Kursiverat i parentes redovisas vilken eventuell jämförelsegrupp som avses samt annan extra information som kan underlätta förståelsen. 
• Periodicitet. Nyckeltalets tidsindelning, vanligtvis helår eller månad. 
• Utfall för kvinnor och män, för den senaste perioden i nyckeltalets periodicitet  
• Utfall totalt. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet. 
• Utfall Piteå samma tidsperiod föregående år 
• Utfall Norrbotten 
• Utfall Riket 
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Kommunfullmäktige 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som aldrig rökt, %  År         
  -  Andel elever som aldrig rökt i, åk 7, %  År 94 % 95 % 94 % 93 % 94 %    
  -  Andel elever som aldrig rökt, åk 9, %  År 77 % 80 % 79 % 79 % 74 %    
  -  Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %  År 51 % 50 % 50 % 44 % 48 %    
Andel elever som aldrig druckit alkohol, %  År         
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 7, %  År 89 % 84 % 87 % 84 % 87 %    
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 9, %  År 50 % 63 % 57 % 57 % 55 %    
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %  År 21 % 27 % 24 % 25 % 27 %    
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %  År         
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 7, %  År 99 % 99 % 99,5 % 99 % 87 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 9, %  År 97 % 96 % 96,4 % 96,1 % 96 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 93 % 95 % 93,5 % 90,2 % 94 %    
Debutålder rökning, alkohol, narkotika  År         
  -  Debutålder rökning, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 15 år 14 år 16 år    
  -  Debutålder alkohol, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 15 år 15 år 15 år    
  -  Debutålder narkotika, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 16 år 16 år 16 år 16 år 16 år    
Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din 
hälsa, hur du mår eller känner dig?", %  (Ny fråga i Personligt 2017) År 77 % 93 % 85 %  -    

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %  (Jmf. Övergripande) År         
Andel elever som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  (SKL:s elevenkät avvecklad) År   89,6 %  96 %    
  -  Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  ( 
Jmf. Grundskola 
SKL:s elevenkät avvecklad 
) 

År   93 %      

  -  Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  ( 
Jmf. Grundskola 
SKL:s elevenkät avvecklad 
) 

År   87 %      

Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en skala 1-
10) År   8,1 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8,4 % 8,3 %     

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8 % 7,7 %     

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8 % 8,1 %     
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 1 % 2 % 6 % 6 %    
  -  Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 2 % 2 % 6 % 7 %    
  -  Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 3 % 3 % 8 % 7 %    
  -  Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 1 % 0 % 1 % 4 % 4 %    
Andel elever som deltagit i mobbing, %  År    3 % 4 %    
  -  Andel elever i åk 7 som deltagit i mobbing, %  År    4 % 3 %    
  -  Andel elever i åk 9 som deltagit i mobbing, %  År    3 % 6 %    
  -  Andel elever i gy 2 som deltagit i mobbing, %  År    3 % 3 %    
Andel elever som gett positiva svar på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   64,8 %  87 %    
  -  Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   70 %      
  -  Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   59 %      
Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en skala 
1-10) År   5,9 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   7 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   5,2 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   5,5 %      

Antal aktiviteter med drogförebyggande arbete  (Försök till definition har gjorts utan framgång; har inte kunnat mätas) År         
Medelvärde för elevers upplevelse av studiero  År   5,9      
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5  År   6,2 6,3     
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9  År   5,7 5,6     
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2  År   5,9 6     
Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  (Endast procentandelar anges 
för varje årskurs, så det går inte att få fram ett medelvärde) År         

  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 89 % 92 % 90,6 %      
  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 71 % 94 % 82,6 %      
  -  Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 75 % 87 % 81,3 %      
Andel föreningsaktiva unga, %  År 63 % 60 % 62 % 62 % 59 %    
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"  År   14 13 12    
Antal kontrollerade verksamheter  År   35      
  -  Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %  År   10 % 63 % 50 %    
  -  Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %  År   76 % 89 % 100 %    
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %  Månad 74 % 71 % 72 % 84 % 80 %    
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %  Månad 88 % 88 % 88 % 91 % 80 %    
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %  Månad 81 % 82 % 81 % 79 % 85 %    
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %  År 74 % 84 % 80 %      
  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %  År 73 % 84 % 80 % 47 %     
  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %  År 77 % 86 % 82 % 53 %     
Antal placerade barn och unga  År 66 128 194 237 206    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

  -  Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande 
flyktingbarn  År 50 45 95 97 70    

  -  Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)  År 16 83 99 140 136    
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj  År 756 694 1 450 1 566 1 122    
  -  Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 64 % 86 % 75 % 71 % 66 %    
  -  Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 2 % 2 % 2 % 2 % 1 %    
  -  Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 34 % 12 % 23 % 28 % 32 %    
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga  År 204 362 566 504 459    
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %  År         
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %  År 66 % 60 % 62 % 74 % 66 %    
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga  År 116 155 271 301 366    
  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmynderskap)  År 102 133 235 260 326    
  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år  År 14 22 36 41 40    

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur  År   200 937 193 278 200 973    
Andel simkunniga i åk 3, %  År   82 % 98 % 85 %    
Andel simkunniga i åk 5, %  År   94 % 98 % 95 %    
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %  År 35 % 40 % 37 % 23 % 22 %    
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %  År 92 % 91 % 91 % 91 % 89 %    
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter "Smultron"  År 572 577 1 149      
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"  År   2 019      
Antal Bokprat för unga på biblioteken  År   687      

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal invånare  Månad 20 933 21 251 42 184 41 904 41 548    
Arbetskraftens storlek 16-64 år  Månad 12 162 12 958 25 120 25 084 25 001    
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 59 56 58  53 62  60 57 
Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo  År   3 4     
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Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år  Månad 5,4 % 6,2 % 5,8 % 5,6 % 5,7 %  5,8 % 5,9 % 
  -  Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år  Månad 2,6 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,6 %    
  -  Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år  Månad 2,8 % 3 % 2,9 % 2,7 % 3,1 %  2,9 % 2,7 % 
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 7,2 % 9,5 % 8,4 % 8,4 % 10,9 %  7,7 % 6,2 % 
  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år  Månad 2,4 % 3,8 % 3,2 % 2,6 % 2,9 %  2,9 % 2,8 % 
  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 4,8 % 5,7 % 5,3 % 5,8 % 8 %  4,8 % 3,4 % 
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen  Månad 19,9 % 24 % 16 % 16,8 %   16 % 15,3 % 

  -  Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen  Månad 10,4 % 13,2 % 11,7 % 13 % 8,6 %  8 % 8,4 % 
  -  Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen  Månad 9,5 % 10,8 % 10,1 % 8 % 8,9 %  7,9 % 6,9 % 
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd  År 22,2 % 16,7 % 18,9 % 19,7 % 19 %    

Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %  År 77 % 68 % 70 %      
  -  Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 82 % 76 % 78 % 64 % 74 %    

  -  Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 74 % 62 % 66 % 68 % 72 %    

Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader 
efter avslutade insats, %  År 50 % 70 % 70 % 60 % 78 %    

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %  (Jmf. Övergripande) År 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,4 % 4,2 %  3,4 % 3,8 % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %  År   28 % 33 %     
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    35 % 35 %    
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag  År 70 102 172 164 197    
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 63 58 60  64 72  60 61 
Antal studiecirklar  År    1 300 1 187    
Antal studiecirkeldeltagare  År    8 578 7 973    
Antal studietimmar  År    55 132 49 751    
Bibliotekslån, antal/inv  (Jmf. Övergripande) År   7,9 6,7 7,1    
Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, %  År 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %    
Andel övriga grupperingar som erbjuds plats i feriearbete, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel unga 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds feriearbetsplats, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel unga 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats, %  År 100 % 100 % 100 %      
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %  År 56 % 55 % 56 % 60 % 41 %    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter 
avslutad insats, %  År 41 % 52 % 46 % 55 % 56 %    

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %  År 88 % 73 % 82 % 69 % 85 %    
Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi  År   10 10 6    
Antal aktiviteter vid Piteå Science Park  År         
Antal studenter som deltagit i aktiviteter vid Piteå Science Park  År         
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park  År         

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Företagsklimatet i kommunen  År         
  -  Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)  (Jmf. Övergripande) År   226 217 183 141  223 145 
  -  Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt  (Jmf. Övergripande) År         
  -  Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)  År     85    
  -  Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada)  (Jmf. Övergripande) År    4,4 3,9 5,4 %   5 % 5 % 
Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter  År   322  225    
Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter  År   88  61    
Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare  År     8    
Antal nya registreringar av företag  Månad     332    
  -  Antal nya företag, varav produktionsföretag  Månad     45    
  -  Antal nya företag, varav tjänsteföretag  År     287    
Antal gästnätter  År    511 000 497 000    
  -  Antal gästnätter, sommar  År    373 030 347 900    
  -  Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster  År    299 544 273 450    
  -  Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster  År    73 486 74 450    
  -  Antal gästnätter, vinter  År    137 970 149 100    
  -  Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster  År    110 790 117 193    
  -  Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster  År    27 180 31 907    
Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)  (Jmf. Övergripande) År         
Handläggningstid miljö, dagar  År   19 16 11    
Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt)  (Jmf. Övergripande) År         
Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät  År   0      
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler  År   34 38 58    
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler  År   41 42 32    
Antal anställda på Acusticumområdet  År         
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Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, %  (Jmf. Grundskola) År 92 % 88 % 90 % 91 % 91 % 75 %   79 % 76 % 
  -  Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %  (Jmf. Grundskola) År 92 % 88 % 90 % 91 % 91 % 75 %   80 % 76 % 
  -  Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %  (Jmf. Grundskola) År 87 % 83 % 85 % 89 % 87 % 73 %   75 % 75 % 
Meritvärde i åk 9 och gy 3  (Går inte att jämföra med andra kommuner) År   124      
  -  Meritvärde i åk 9  (Jmf. Grundskola) År 250 219 234 237 234 219  224 225 
  -  Meritvärde i gy 3  År 14 13 14 14     

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    89 % 87 %    
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %  (Jmf. Förskola) År    100 % 96 % 60 %  70 % 60 % 
Andel placerade barn som inte får placering på förskola inom 3 mån (4 mån)  År 2 % 2 % 2 % 0 %     
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)  (Jmf. Gymnasieskola) År 79 % 84 % 82 % 77 % 79 % 53 %  63 % 55 % 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet  År    2 056 1 492    
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %  År         
  -  Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %  År   100 % 100 % 100 %    
  -  Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, %  År   100 % 100 % 100 %    

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 77 % 68 % 77 %      

  -  Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %  År 82 % 76 % 78 %      
  -  Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %  År 74 % 62 % 66 %      
Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans"  År   17 9     
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Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats  År    9 2    
Nöjd Inflytande-Index - Helheten  (Jmf. Övergripande) År   39  39    
  -  Nöjd Inflytande-Index - Förtroende  (Jmf. Övergripande) År 45 42 43  44 50  45 45 
  -  Nöjd Inflytande-Index - Information  (Jmf. Övergripande) År 58 53 55  57 60  55 55 
  -  Nöjd Inflytande-Index  - Kontakt med politiker  (Jmf. Övergripande) År 51 46 48  45 53  51 49 
  -  Nöjd Inflytande-Index - Påverkan  (Jmf. Övergripande) År 40 37 38  36 43  39 40 
Antal synpunkter  År   136 141 183    
Antal medborgarförslag  År   38 126 44    
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100  (Jmf. 
Övergripande) År 64 55 60  59 60  58 56 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %  (Jmf. Övergripande) År   44 % 56 % 46 % 51 %   56 % 51 % 
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %  (Jmf. Övergripande) År   81 % 96 % 90 % 87 %   81 % 86 % 
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt  (Jmf. Övergripande) År   93 93 86 82  71 79 
Andel elever som försökt påverka, %  År 17 % 10 % 14 % 14 % 11 %    
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %  År 12 % 25 % 18 % 24 % 24 %    
Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?  År         
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt  År 347 264 611 680 484    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar  År    293 140    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar  År 108 119 221 6 145    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt  År         
Andel som har tillit till de flesta människor  År         

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)  (Jmf. Övergripande) År 6,8 % 6,4 % 6,6 % 6 % 5,2 % 13 %   14,1 % 15 % 
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning, % (grsk)  År 100 % 100 % 100 %  106 %    
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning, % (gysk)  År 86 % 90 % 88,4 %      
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska  År   3 401 2 968 3 214    
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  Månad 53 43 96 80 31    
  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %  Månad 88 % 86 % 87 % 87 % 61 %    
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, %  Månad   85 % 100 % 100 %    
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Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100  (Jmf. Övergripande) Månad 65 58 62  60 61  56 55 
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %  År         
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   4      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År         
Huvudmän i överförmyndarnämnden, könsfördelning  År 45 % 55 % 364 st      
Ställföreträdare i överförmyndarnämnden, könsfördelning  År 60 % 40 % 238 st      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Kostnad för FOU - kr/inv  År         
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 61 61 61  60 62  58 57 
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare  Månad 15,7 6,5 15,7 19,5 19,9  9,2 10,1 
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %  Månad         
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %  År   2,6 % 2 % 2,8 %    
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %  År   9,2 % 10 % 14 %    
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %  År    26 % 24 %    
Andel elever med bra självskattat hälsotillstånd, %  År    69 % 70 %    
  -  Andel elever i förskoleklass med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
  -  Andel elever i åk 4 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
  -  Andel elever i åk 7 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
  -  Andel elever i gy 1 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %  (Jmf. Övergripande) År    69 % 70 %    
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare  År         
  -  Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare  År         
Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"  År   43  59    
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter  (Jmf. Övergripande) År 68 65 66  66 69  60 61 
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar  (Jmf. Övergripande) År 66 57 62  64 65  63 61 
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %  År   90 % 84 % 84 %    
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År   28 µg/m3 19 µg/m3 24 µg/m3    
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År   13 µg/m3 16 µg/m3 13 µg/m3    
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)  År   -100 % -100 % -100 %    
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)  År   19 % 18 % 18 %    
Fossila koldioxidutsläpp  År         
  -  Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton Co2-ekv/inv  År     5    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

  -  Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton  År         
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %  (Jmf. Övergripande) År   46 % 41 % 27 % 43 %   21 % 34 % 
  -  Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %  År   1,56 %      
Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov per uppvärmd yta  År         
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10  År 8 7,8 7,9 - 7,6    
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn  År   2 500 kr 1 547 kr 434 kr    
Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-
årsperiod, %  År   -9 % 6 % 67 %    

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, %  År   0 %      
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2)  År   -40 % 108 % -7 %    
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet  År   187 341 390    
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar  År   531 591 645    
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar  År   16 15 16    
Antal besök på ÅVC, besök/år  År   115 142      
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)  År   61,2 ton 65,1 ton 64,6 ton    
Antal av Pireva besökta företag  År   16 18 24    
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton  År   97 609 115 273 106 270    
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, %  År   67 % 66 % 66 %    
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial, %  År   17 % 18 % 19 %    
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv  År         
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, %  År   100 % 76 % 65 %    
Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och miljöpåverkan  År   1 1     
Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala utvecklingsmedel och som införts i 
verksamheten  År         

  -  Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, %  År   85 %      
  -  Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, %  År   80 %      
  -  Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, %  År   80 %      
Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar med syfte att sprida utvecklingsidéer/projekt  År   10      

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 61 69 65  63 59  65 57 
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv  (Jmf. Övergripande) År    618 484    
Antal ärenden konsumentrådgivningen  Månad         
Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande  År         
Tillgänglighet grundskola -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Grundskola) År    69 % 47 %    
Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning  År   50 45 44    
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar  År   0 1 3    
Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, %  (Jmf. Övergripande) År    71 % 53 %    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Tillgänglighet idrott -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    72 % 46 %    
Tillgänglighet kultur -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    64 % 31 %    
Fysisk tillgänglighet -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    71 % 65 %    
Antal km gång- och cykelväg  År   92,2 90,8 88,6    
  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km  År   1,5 2,2 1    
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   0 0     
  -  Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   25 15 29    
  -  Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   0 0 0    
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)  År     7    
Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %  (Jmf. IFO) År    2,1 % 2,5 %    
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader  År 2,4 2,3 3,6 3,3 3,3    
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år  Månad   263 232 238    
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader  År 3,8 3,6 3,7      
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag 
utanför bostaden, %  (Jmf. LSS) År    0 % 5 %    

Andel anhöriga inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %  År - - -      
Andel brukare inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %  År - - -      
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, %  (Jmf. Äldreomsorg) År 99 % 96 % 98 % 98 % 98 % 97 %  97 % 98 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, %  (Jmf. Äldreomsorg) År 95 % 93 % 94 % 93 % 95 % 95 %  93 % 95 % 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut  År   7,7 7,5 8,4    
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut  År   1,1 1,2 2    
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"  År   10 10 10    
Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i  År   12 12 5    
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %  År   17,3 % 10,7 % 19,7 %    
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, %  År   3,8 % 0 % 0 %    
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen, %  År   7,7 % 2 % 0 %    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 55 53 54  55 53  47 52 
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 70 63 67  66 66  61 60 
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)  År   103 110     
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal  År   103 110     
  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal  År   103      
  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd, antal  År   0      
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal  År   29 27     
  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal  År   22      
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd, antal  År   7      
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %  År   20 % 20 %     
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning  År   57 57     
Genomföra utemiljöprojekt  År   5 5 5    

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 58 52 55  59 70  57 61 
  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 59 50 55  53 60  51 55 
  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 64 57 61  59 61  56 55 
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)  År   99,3 % 99 % 98 %    
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %  År   99 % 99 %     
Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod, %  År   4 % -3 %     
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, jmf 3-årsperiod, %  År   -6 % -23 %     
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, jmf 3-årsperiod, %  År   -1 % 3 %     
  -  Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod, %  År   23 % -3 %     
  -  Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, %  År   -3 % 41 %     
Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod %  År   31 % 33 % 6 %    
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod %  År   53 % -1 % -1 %    
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod %  År   4 % 133 % 28 %    
Läckage i vattenledningar (antal/år)  År   25 30 26    
Stopp i avloppsledningar (antal/år)  År   170 131 154    
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) År   71 72 64 76  88 88 
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) År   127 125 134 136  157 163 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)  (Jmf. Grundskola) År     27 %    
Nöjd Medborgar-Index - Kultur  (Jmf. Övergripande) År 71 60 65  68 71  63 62 
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  År   188  169    
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer  År     129    
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum  År   101      
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid  År   52 955 65 412 53 429    
Antal besökare simhallar  År   171 847 171 345 183 087    
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido  År   307      
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10  År 6,7 6,6 6,7 - 6,6    
Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer  År   4 -     

(457 av 943)



Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk  År   11      
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering  År 50 35 85 48 96    
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %  År   99 %      
Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen ger stöd till  År 51 11 62 44 43    

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende  År   0,8 0,8 0,8    
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  (Jmf. 
Äldreomsorg) År    27 12 46  75 57 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg  (Jmf. Äldreomsorg) År 50 43 47  45 54  47 52 
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer  (Jmf. IFO) År 50 44 47  51 51 47 49 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel och antal invånare med mer än 10 km till närmsta butik  År         
Antal planprogram i landsbygd  År         
Antal detaljplaner i landsbygd  År         
Antal bygglov i landsbygd  År   301      
Antal invånare, stadsbygd  År    29 071 28 833    
Antal företagsetableringar i landsbygd  År         
Antal invånare, landsbygd  År    12 808 12 688    
Födelseöverskott, stadsbygd  År    -38 -51    
Födelseöverskott, landsbygd  År     8    

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal bränder per år  År   97 92 72    
Antal bostadsbränder per 1000 invånare  År     0,43    
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst  (Jmf. Övergripande) År 82 81 82  79 76  79 76 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som äter lunch alla skoldagar, %  År         
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %  År    85 % 90 %    
Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen?  År         
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)  (Jmf. Äldreomsorg) År    54 % 55 %    

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong  År   942 1 232 867    
Antal övernattningar i skärgårdsstugor  År   119 115 93    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 6,6 % 4 % 6,6 % 8,2 %     
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 28 % 48 % 33 % 36 % 35 %    
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 71 % 89 % 75 % 65 % 66 %    
Andel heltidstjänster, %  Månad 94 % 95 % 94 % 93 % 92 %    
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 416 111 131 403 416 111 471 138     
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   92,7 % 92 % 90,6 %    
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare  År 0,4 0,7 1,1 28,9 1,3    
Andel anställda med utländsk bakgrund, %  År 5 % 6 % 5,5 % 5 % 5 %    
Antal rekryteringar  År 555 145 700      
Antal sökande per rekrytering  År 5,4 1,8 7,2      
Antal praktikanter  År    640 576    
Antal genomförda examensarbeten  År    17 17    
Antal riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken  År   2 2 2    
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, %  År   67,2 %      
Andel lärare med lärarlegitimation, %  År         
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola, %  (Jmf. Grundskola) År    84 % 82 %    
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    85 % 87 %    
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %  År         
Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, %  År   82 %      
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel kvinnor, % (Pnf)  År         
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)  År   100 % 100 % 100 %    
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal  År         

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År    -8 396 tkr -12 157 tkr    
Skolindex - resultatindex grsk, Index  (Jmf. Grundskola) År         
Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking  (Jmf. Grundskola) År   218 165 170 149  214 145 
Antal elever/lärare  (Jmf. Grundskola) År         
  -  Antal elever/lärare i grundskola  (Jmf. Grundskola) År    12 12    
  -  Antal elever/lärare i gymnasieskolan  (Jmf. Gymnasieskola) År    12 11    
Kostnad skola, kr/inskrivet barn  (Jmf. Grundskola) År    114 397 106 148    
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv  (Jmf. Grundskola) År    10 777 10 500    
  -  Nettokostnad fritidshem, kr/inv  (Jmf. Fritidshem) År    1 064 979    
Utbildningskostnad för köp av gymnasieutbildning från annan huvudman  År         
Antal barn per lärare (årsarbetare)  (Jmf. Förskola) År    5 5    
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)  År         
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv  År    1 292 1 255    
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv  (Jmf. Övergripande) År    199 217    
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+  (Jmf. Äldreomsorg) År    51 847 51 225    
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  (Jmf. Äldreomsorg) År    689 538 617 431    
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare  (Jmf. Äldreomsorg) År    245 551 237 851    
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    7 974 7 914    
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    6 075 6 036    
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    5 839 5 814    
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år  (Jmf. LSS) År    3 186 3 159    
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare  ( 
Jmf. LSS 
Kommunen har ej deltagit i undersökningen 
) 

År         

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    11 649 11 686    
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  (Jmf. IFO) År    2 870 2 926    
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv  (Jmf. IFO) År    41 42    
Kostnad familjerätt, kr/inv  (Jmf. IFO) År    60 94    
Extern finansieringsgrad, %  År         
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Försäljningsvärdet på Repris, tkr  År   2 328 2 488 2 201    

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Årets resultat Piteå kommun, mkr  År   48,9 37,4 31,6    
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %  (Jmf. Övergripande) År   2,1 % 1,65 % 1,48 %    
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar  År   33 32 46    
Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0)  År         
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr  År   0 kr 0 kr     
Soliditet kommun, (%)  År   74 % 73 % 73 %    
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)  År   44 % 42 % 39 %    
Soliditet kommunkoncern, (%)  År    44 % 44 %    
Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)  År    28 % 27 %    
Soliditet VA-verksamhet  År   11,6      
Soliditet Avfall och Återvinning  År   74,9      
Vakansgrad (bolag), %  År   2,5 % 2,7 % 4,2 %    
Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil  År   4,4 liter/mil 4,4 liter/mil     

Energiförbrukningen, kWh/år  År   7 514 067 
kwh/år 

7 199 895 
kwh/år 

6 840 346 
kwh/år    

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr  År   2 096 2 007 1 971    
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %  År   100,3 % 100,3 % 98,6 %    
Antal km reinvesterade VA-ledningar  År   4,7 km 5,5 km 5 km    
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som aldrig rökt, %  År         
  -  Andel elever som aldrig rökt i, åk 7, %  År 94 % 95 % 94 % 93 % 94 %    
  -  Andel elever som aldrig rökt, åk 9, %  År 77 % 80 % 79 % 79 % 74 %    
  -  Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %  År 51 % 50 % 50 % 44 % 48 %    
Andel elever som aldrig druckit alkohol, %  År         
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 7, %  År 89 % 84 % 87 % 84 % 87 %    
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 9, %  År 50 % 63 % 57 % 57 % 55 %    
  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %  År 21 % 27 % 24 % 25 % 27 %    
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %  År         
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 7, %  År 99 % 99 % 99,5 % 99 % 87 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 9, %  År 97 % 96 % 96,4 % 96,1 % 96 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 93 % 95 % 93,5 % 90,2 % 94 %    
Debutålder rökning, alkohol, narkotika  År         
  -  Debutålder rökning, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 15 år 14 år 16 år    
  -  Debutålder alkohol, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 15 år 15 år 15 år    
  -  Debutålder narkotika, vanligaste åldern  (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År         
Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din 
hälsa, hur du mår eller känner dig?", %  (Ny fråga i Personligt 2017) År 77 % 93 % 85 %      

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %  (Jmf. Övergripande) År         

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal invånare  Månad 20 933 21 251 42 184 41 904 41 548    
Arbetskraftens storlek 16-64 år  Månad 12 162 12 958 25 120 25 084 25 001    
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 59 56 58  53   57 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 7,2 % 9,5 % 8,4 % 8,4 % 10,9 %  7,7 % 6,2 % 
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år  Månad 2,4 % 3,8 % 3,2 % 2,6 % 2,9 %  2,9 % 2,8 % 
  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 4,8 % 5,7 % 5,3 % 5,8 % 8 %  4,8 % 3,4 % 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Företagsklimatet i kommunen  År         
  -  Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)  (Jmf. Övergripande) År   226 217 183   145 
  -  Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt  (Jmf. Övergripande) År         
  -  Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)  År     85    
  -  Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada)  (Jmf. Övergripande) År    4,4 3,9   5 % 
Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter  År   322  225    
Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter  År   88  61    
Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare  År     8    
Antal nya registreringar av företag  Månad     332    
  -  Antal nya företag, varav produktionsföretag  Månad     45    
  -  Antal nya företag, varav tjänsteföretag  År     287    
Antal gästnätter  År    511 000 497 000    
  -  Antal gästnätter, sommar  År    373 030 347 900    
  -  Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster  År    299 544 273 450    
  -  Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster  År    73 486 74 450    
  -  Antal gästnätter, vinter  År    137 970 149 100    
  -  Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster  År    110 790 117 193    
  -  Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster  År    27 180 31 907    

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats  År    9 2    
Nöjd Inflytande-Index - Helheten  (Jmf. Övergripande) År   39  39    
  -  Nöjd Inflytande-Index - Förtroende  (Jmf. Övergripande) År 45 42 43  44   45 
  -  Nöjd Inflytande-Index - Information  (Jmf. Övergripande) År 58 53 55  57   55 
  -  Nöjd Inflytande-Index  - Kontakt med politiker  (Jmf. Övergripande) År 51 46 48  45   49 
  -  Nöjd Inflytande-Index - Påverkan  (Jmf. Övergripande) År 40 37 38  36   40 
Antal synpunkter  År   136 141 183    
Antal medborgarförslag  År   38 126 44    
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100  (Jmf. 
Övergripande) År 64 55 60  59   56 
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %  (Jmf. Övergripande) År   44 % 56 % 46 %   51 % 
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %  (Jmf. Övergripande) År   81 % 96 % 90 %   86 % 
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt  (Jmf. Övergripande) År   93 93 86   79 
Andel elever som försökt påverka, %  År 17 % 10 % 14 % 14 % 11 %    
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %  År 12 % 25 % 18 % 24 % 24 %    
Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?  År         
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt  År 347 264 611 680 484    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar  År    293 140    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar  År 108 119 221 6 145    
  -  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt  År         
Andel som har tillit till de flesta människor  År         

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)  (Jmf. Övergripande) År 6,8 % 6,4 % 6,6 % 6 % 5,2 % 13 %   14,1 % 15 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100  (Jmf. Övergripande) Månad 65 58 62  60   55 
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   1      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År         

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Kostnad för FOU - kr/inv  År         
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 61 61 61  60   57 
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare  Månad 15,7 6,5 10,9 13,5 13,4  9,2 10,1 
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %  Månad         
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %  År   2,6 % 2 % 2,8 %    
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %  År   9,2 % 10 % 14 %    
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %  År    26 % 24 %    
Andel elever med bra självskattat hälsotillstånd, %  År    69 % 70 %    
  -  Andel elever i förskoleklass med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
  -  Andel elever i åk 4 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

  -  Andel elever i åk 7 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
  -  Andel elever i gy 1 med bra självskattat hälsotillstånd, %  År         
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %  (Jmf. Övergripande) År    69 % 70 %    
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala utvecklingsmedel och som införts i 
verksamheten  År         

  -  Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, %  År   85 %      
  -  Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, %  År   80 %      
  -  Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, %  År   80 %      
Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar med syfte att sprida utvecklingsidéer/projekt  År   10      

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 61 69 65  63   57 
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv  (Jmf. Övergripande) År    618 484    
Antal ärenden konsumentrådgivningen  Månad         
Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, %  (Jmf. Övergripande) År    71 % 53 %    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 55 53 54  55   52 
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 70 63 67  66   60 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 58 52 55  59   61 
  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 59 50 55  53   55 
  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 64 57 61  59   55 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel och antal invånare med mer än 10 km till närmsta butik  År         
Antal planprogram i landsbygd  År         
Antal detaljplaner i landsbygd  År         
Antal invånare, stadsbygd  År    29 071 28 833    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal företagsetableringar i landsbygd  År         
Antal invånare, landsbygd  År    12 808 12 688    
Födelseöverskott, stadsbygd  År    -38 -51    
Födelseöverskott, landsbygd  År     8    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 5,7 % 2 % 4 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 39,8 % 57,4 % 46,3 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 82 % 85 % 83 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 95,9 % 100 % 97,5 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 1 564 62 1 626      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   92,7 %      
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare  År 0,4 0,7 1,1 28,9 1,3    
Andel anställda med utländsk bakgrund, %  År 5 % 6 % 5,5 % 5 % 5 %    
Antal rekryteringar  År 555 145 700      
Antal sökande per rekrytering  År 5,4 1,8 7,2      
Antal praktikanter  År         
Antal genomförda examensarbeten  År         

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År         

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Årets resultat Piteå kommun, mkr  År   48,9 37,4 31,6    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %  (Jmf. Övergripande) År    1,65 % 1,48 %    
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar  År   33 32 46    
Soliditet (kommunen), %  År    73 %     
Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0)  År         
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr  År   0 kr 0 kr     
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet  År    2 056 1 492    
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %  År         
  -  Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %  År   100 % 100 % 100 %    
  -  Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, %  År   100 % 100 % 100 %    

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   0      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal bränder per år  År   97 92 72    
Antal bostadsbränder per 1000 invånare  År     0,43    
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst  (Jmf. Övergripande) År   82     76 
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Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 2,1 % 3,3 % 3,1 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 50 % 66,7 % 64,7 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 67 % 87 % 84 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 100 % 100 % 100 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 0 1 076 1 076      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   101,2 %      
Antal praktikanter  År         
Antal riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken  År   2 2 2    
Antal genomförda examensarbeten  År         

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År         
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Barn- och utbildningsnämnden / Utbildningsförvaltningen  

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  (SKL:s elevenkät avvecklad) År   89,6 %  96 %    
  -  Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  ( 
Jmf. Grundskola 
SKL:s elevenkät avvecklad 
) 

År   93 %      

  -  Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga angående trygghet, %  ( 
Jmf. Grundskola 
SKL:s elevenkät avvecklad 
) 

År   87 %      

Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en skala 1-
10) År   8,1 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8,4 % 8,3 %     

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8 % 7,7 %     

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   8 % 8,1 %     

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 1 % 2 % 6 % 6 %    
  -  Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 2 % 2 % 6 % 7 %    
  -  Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 3 % 3 % 3 % 8 % 7 %    
  -  Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, %  År 1 % 0 % 1 % 4 % 4 %    
Andel elever som deltagit i mobbing, %  År    3 % 4 %    
  -  Andel elever i åk 7 som deltagit i mobbing, %  År    4 % 3 %    
  -  Andel elever i åk 9 som deltagit i mobbing, %  År    3 % 6 %    
  -  Andel elever i gy 2 som deltagit i mobbing, %  År    3 % 3 %    
Andel elever som gett positiva svar på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   64,8 %  87 %    
  -  Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   70 %      
  -  Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga på fråga angående inflytande, %  (Könsuppdelat underlag saknas) År   59 %      
Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en skala 
1-10) År   5,9 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   7 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   5,2 %      

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, %  (OBS! Redovisas som procent men är ett medelvärde på en 
skala 1-10) År   5,5 %      
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal aktiviteter med drogförebyggande arbete  (Försök till definition har gjorts utan framgång; har inte kunnat mätas) År         
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %  År         
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 7, %  År 99 % 99 % 99,5 % 99 % 87 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 9, %  År 97 % 96 % 96,4 % 96,1 % 96 %    
  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 93 % 95 % 93,5 % 90,2 % 94 %    
Medelvärde för elevers upplevelse av studiero  År   5,9      
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5  År   6,2 6,3     
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9  År   5,7 5,6     
  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2  År   5,9 6     
Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  (Endast procentandelar anges 
för varje årskurs, så det går inte att få fram ett medelvärde) År         

  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 89 % 92 % 90,6 %      
  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 71 % 94 % 82,6 %      
  -  Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %  År 75 % 87 % 81,3 %      

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    35 % 35 %    
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %  År   28 % 33 %     
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag  År 70 102 172 164 197    
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100  (Jmf. Övergripande) År 63 58 60  64   61 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, %  (Jmf. Grundskola) År 92 % 88 % 90 % 91 % 91 % 75 %   79 % 76 % 
  -  Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %  (Jmf. Grundskola) År 92 % 88 % 90 % 91 % 91 % 75 %   80 % 76 % 
  -  Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %  (Jmf. Grundskola) År 87 % 83 % 85 % 89 % 87 % 73 %   75 % 75 % 
Meritvärde i åk 9 och gy 3  (Går inte att jämföra med andra kommuner) År   124      
  -  Meritvärde i åk 9  (Jmf. Grundskola) År 250 219 234 237 234 219  224 225 
  -  Meritvärde i gy 3  År 14 13 14 14     

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    89 % 87 %    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %  (Jmf. Förskola) År 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 60 %  70 % 60 % 
Andel placerade barn som inte får placering på förskola inom 3 mån (4 mån)  År 2 % 2 % 2 % 0 %     
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)  (Jmf. Gymnasieskola) År 79 % 84 % 82 % 77 % 79 % 53 %  63 % 55 % 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning, % (grsk)  År 100 % 100 % 100 %  106 %    
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning, % (gysk)  År 86 % 90 % 88,4 %      

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %  År   70 %      
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År         
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År         

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"  År   43  59    

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande  År         
Tillgänglighet grundskola -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Grundskola) År    69 % 47 %    

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)  (Jmf. Grundskola) År     27 %    
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Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, %  År         
Andel lärare med lärarlegitimation, %  År         
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola, %  (Jmf. Grundskola) År    84 % 82 %    
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %  (Jmf. Gymnasieskola) År    85 % 87 %    
Andel heltidstjänster, %  Månad 95,7 % 93,8 % 94,2 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 48 630 20 349 68 979      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   93,4 %      
Antal praktikanter  År    40 36    
Antal genomförda examensarbeten  År    1 1    
Sjukfrånvaro, %  Månad 5,9 % 3,7 % 5,5 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 31,6 % 56,1 % 35,6 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 69 % 84 % 72 %      

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Skolindex - resultatindex grsk, Index  (Jmf. Grundskola) År         
Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking  (Jmf. Grundskola) År   218 165 170   145 
Utfall, tkr  År    4 213 tkr 11 306 tkr    
Antal elever/lärare  (Jmf. Grundskola) År   11,7 11,7 12    
  -  Antal elever/lärare i grundskola  (Jmf. Grundskola) År         
  -  Antal elever/lärare i gymnasieskolan  (Jmf. Gymnasieskola) År         
  -  Nettokostnad fritidshem, kr/inv  (Jmf. Fritidshem) År    1 064 979    
Kostnad skola, kr/inskrivet barn  (Jmf. Grundskola) År    114 397 106 148    
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv  (Jmf. Grundskola) År    10 777 10 500    
Utbildningskostnad för köp av gymnasieutbildning från annan huvudman  År         
Antal barn per lärare (årsarbetare)  (Jmf. Förskola) År    5 5    
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)  År         
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Fastighets- och servicenämnden / Fastighets- och serviceförvaltningen  

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   0 1 1    
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning  År   50 45 44    
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar  År   0 1 3    

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel elever som äter lunch alla skoldagar, %  År         
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %  År    85 % 90 %    
Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen?  År         
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)  (Jmf. Äldreomsorg) År    54 % 55 %    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 5,7 % 3,9 % 5,2 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 28,7 % 42,7 % 32,7 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 65 % 71 % 66 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 87,6 % 98,7 % 90,6 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 26 348 5 669 32 017      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   90 %      
Antal praktikanter  År 18 19 37 40 36    
Antal genomförda examensarbeten  År 0 0 0 4 4    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År   2 975 tkr 211 tkr 123 tkr    
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Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel föreningsaktiva unga, %  År 63 % 60 % 62 % 62 % 59 %    
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"  År   14 13 12    

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur  År   200 937 193 278 200 973    
Andel simkunniga i åk 3, %  År   82 % 98 % 85 %    
Andel simkunniga i åk 5, %  År   94 % 98 % 95 %    
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %  År 35 % 40 % 37 % 23 % 22 %    
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %  År 92 % 91 % 91 % 91 % 89 %    
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter "Smultron"  År 572 577 1 149      
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"  År   2 019      
Antal Bokprat för unga på biblioteken  År   687      

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal studiecirklar  År    1 300 1 187    
Antal studiecirkeldeltagare  År    8 578 7 973    
Antal studietimmar  År    55 132 49 751    
Bibliotekslån, antal/inv  (Jmf. Övergripande) År   7,9 6,7 7,1    

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska  År   3 401 2 968 3 214    
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Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   1 1 1    
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0 0 1    

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter  (Jmf. Övergripande) År 68 65 66  66   61 
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar  (Jmf. Övergripande) År 66 57 62  64 65  63 61 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Tillgänglighet idrott -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    72 % 46 %    
Tillgänglighet kultur -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    64 % 31 %    

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  (Jmf. Övergripande) År 71 60 65  68   62 
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid  År   52 955 65 412 53 429    
Antal besökare simhallar  År   171 847 171 345 183 087    
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido  År   307      
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10  År 6,7 6,6 6,7  6,6    
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  År   188  169    
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer  År     129    
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum  År   101      

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk  År   11      
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Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong  År   942 1 232 867    
Antal övernattningar i skärgårdsstugor  År   119 115 93    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 4,7 % 2,3 % 3,7 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 45,9 % 58,2 % 51,2 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 86 % 93 % 89 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 93,4 % 96,7 % 94,5 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 4 360 5 850 10 210      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   96,5 %      
Antal praktikanter  År    40 36    
Antal genomförda examensarbeten  År   0 1 1    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År    -886 tkr 1 894 tkr    
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv  År    1 292 1 255    
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Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad  

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal kontrollerade verksamheter  År   35      
  -  Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %  År   10 % 63 % 50 %    
  -  Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %  År   76 % 89 % 100 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)  (Jmf. Övergripande) År         
Handläggningstid miljö, dagar  År   19 16 11    

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   0      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År   28 µg/m3 19 µg/m3 24 µg/m3    
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År   13 µg/m3 16 µg/m3 13 µg/m3    
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %  År   90 % 84 % 84 %    
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Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %  År   99 %      
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering  År 50 35 85 48 96    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År   56 tkr 335 tkr -98 tkr    
Extern finansieringsgrad, %  År   64 % 66 %     
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv  (Jmf. Övergripande) År    199 217    
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Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %  Månad 74 % 71 % 72 % 84 % 80 %    
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %  Månad 88 % 88 % 88 % 91 % 80 %    
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %  Månad 81 % 82 % 81 % 79 % 85 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år  Månad 5,4 % 6,2 % 5,8 % 5,6 % 5,7 %  5,8 % 5,9 % 
  -  Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år  Månad 2,6 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,6 %    
  -  Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år  Månad 2,8 % 3 % 2,9 % 2,7 % 3,1 %  2,9 % 2,7 % 
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 7,2 % 9,5 % 8,4 % 8,4 % 10,9 %  7,7 % 6,2 % 
  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år  Månad 2,4 % 3,8 % 3,2 % 2,6 % 2,9 %  2,9 % 2,8 % 
  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år  Månad 4,8 % 5,7 % 5,3 % 5,8 % 8 %  4,8 % 3,4 % 
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen  Månad 19,9 % 24 % 16 % 16,8 %   16 % 15,3 % 

  -  Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen  Månad 10,4 % 13,2 % 11,7 % 13 % 8,6 %  8 % 8,4 % 
  -  Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen  Månad 9,5 % 10,8 % 10,1 % 8 % 8,9 %  7,9 % 6,9 % 
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd  År 22,2 % 16,7 % 18,9 % 19,7 % 19 %    

Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %  År 77 % 68 % 70 %      
  -  Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 82 % 76 % 78 % 64 % 74 %    

  -  Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 74 % 62 % 66 % 68 % 72 %    

Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader 
efter avslutade insats, %  År 50 % 70 % 70 % 60 % 78 %    

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %  (Jmf. Övergripande) År 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,4 % 4,2 %  3,4 % 3,8 % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, %  År 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %    

(481 av 943)



Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel övriga grupperingar som erbjuds plats i feriearbete, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel unga 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel unga 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds feriearbetsplats, %  År 100 % 100 % 100 %      
  -  Andel ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats, %  År 100 % 100 % 100 %      
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %  År 56 % 55 % 56 % 60 % 41 %    
Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter 
avslutad insats, %  År 41 % 52 % 46 % 55 % 56 %    

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %  År 88 % 73 % 82 % 69 % 85 %    

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt)  (Jmf. Övergripande) År         

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  Månad 53 43 96 80 31    
  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %  Månad 88 % 86 % 87 % 87 % 61 %    
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, %  Månad   85 % 100 % 100 %    

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   0      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         
Fossila koldioxidutsläpp  År         
  -  Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton  År         
  -  Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton Co2-ekv/inv  År     5    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %  (Jmf. Övergripande) År   46 % 41 % 27 %   34 % 
  -  Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %  År   1,56 %      
Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov per uppvärmd yta  År         
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10  År 8 7,8 7,9  7,6    

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Fysisk tillgänglighet -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %  (Jmf. Övergripande) År    71 % 65 %    
Antal km gång- och cykelväg  År   92,2 90,8 88,6    
  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km  År   1,5 2,2 1    
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   0 0     
  -  Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   25 15 29    
  -  Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år  År   0 0 0    
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)  År     7    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked)  År   103 110     
  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal  År   103      
  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd, antal  År   0      
  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal  År   22      
  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd, antal  År   7      
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal  År   103 110     
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal  År   29 27     

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 5,8 % 4,3 % 5,1 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 30 % 37,2 % 33,1 %      
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 76 % 90 % 82 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 89,5 % 92,6 % 90,8 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 19 078 12 825 31 903      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   101,3 %      
Antal praktikanter  År   305 240 216    
Antal genomförda examensarbeten  År    7 7    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År   731 tkr 3 071 tkr 580 tkr    
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv  (Jmf. Övergripande) År    199 217    
Extern finansieringsgrad, %  År   51 % 51 %     
Försäljningsvärdet på Repris, tkr  År   2 328 2 488 2 201    
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Socialnämnden / Socialförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %  År 74 % 84 % 80 %      
  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %  År 73 % 84 % 80 % 47 %     
  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %  År 77 % 86 % 82 % 53 %     
Antal placerade barn och unga  År 66 128 194 237 206    
  -  Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande 
flyktingbarn  År 50 45 95 97 70    

  -  Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)  År 16 83 99 140 136    
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj  År 756 694 1 450 1 566 1 122    
  -  Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 64 % 86 % 75 % 71 % 66 %    
  -  Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 2 % 2 % 2 % 2 % 1 %    
  -  Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %  År 34 % 12 % 23 % 28 % 32 %    
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga  År 204 362 566 504 459    
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %  År         
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %  År 66 % 60 % 62 % 74 % 66 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, %  År 77 % 68 % 70 % 48 % 33 %    

  -  Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %  År 82 % 76 % 78 %      
  -  Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %  År 74 % 62 % 66 %      
Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans"  År   17 9     

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   2      
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   2      
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Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %  (Jmf. IFO) År    2,1 % 2,5 %    
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader  År 2,4 2,3 3,6 3,3 3,3    
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år  Månad   263 232 238    
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag 
utanför bostaden, %  (Jmf. LSS) År    0 % 5 %    

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader  År 3,8 3,6 3,7      
Andel brukare inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %  År         
Andel anhöriga inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %  År         
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, %  (Jmf. Äldreomsorg) År 99 % 96 % 98 % 98 % 98 % 97 %  97 % 98 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, %  (Jmf. Äldreomsorg) År 95 % 93 % 94 % 93 % 95 % 95 %  93 % 95 % 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut  År   7,7 7,5 8,4    
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut  År   1,1 1,2 2    

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen ger stöd till  År 51 11 62 44 43    

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende  År   0,8 0,8 0,8    
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer  (Jmf. IFO) År 50 44 47  51   49 
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg  (Jmf. Äldreomsorg) År 50 43 47  45   52 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  (Jmf. 
Äldreomsorg) År    27 12 46  75 57 
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Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %  År         
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100  År    84     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6  År    5     
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100  År    4,6     
Sjukfrånvaro, %  Månad 8,1 % 5,1 % 7,7 %      
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  Månad 24,9 % 40,1 % 26,8 %      
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  Månad 72 % 100 % 75 %      
Andel heltidstjänster, %  Månad 97,8 % 96,3 % 97,6 %      
Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 315 989 85 012 401 001      
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   100,3 %      
Antal praktikanter  År    40 36    
Antal genomförda examensarbeten  År    1 1    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År   -38 688 tkr -19 702 tkr -25 692 tkr    
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+  (Jmf. Äldreomsorg) År    51 847 51 225    
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  (Jmf. Äldreomsorg) År    689 538 617 431    
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare  (Jmf. Äldreomsorg) År    245 551 237 851    
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    11 649 11 686    
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    7 974 7 914    
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    6 075 6 036    
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år  (Jmf. LSS) År    5 839 5 814    
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år  (Jmf. LSS) År    3 186 3 159    
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare  ( 
Jmf. LSS 
Kommunen har ej deltagit i undersökningen 
) 

År         

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv  (Jmf. IFO) År    41 42    
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  (Jmf. IFO) År    2 870 2 926    
Kostnad familjerätt, kr/inv  (Jmf. IFO) År    60 94    
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Överförmyndarnämnden 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga  År 116 155 271 301 366    
  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmynderskap)  År 102 133 235 260 326    
  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år  År 14 22 36 41 40    

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar  År   0 0 0    
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar  År   0 0 0    
Huvudmän i överförmyndarnämnden, könsfördelning  År 45 % 55 % 364 st      
Ställföreträdare i överförmyndarnämnden, könsfördelning  År 60 % 40 % 238 st      

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  År         

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utfall, tkr  År   -202 tkr 1 tkr -574 tkr    
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AB PiteBo 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo  År   3 4     

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi  År   10 10 6    

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"  År   10 10 10    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %  År   20 % 20 %     
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning  År   57 57     
Genomföra utemiljöprojekt  År   5 5 5    

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet, %  År   26,5 %      

(489 av 943)



AB PiteEnergi (koncernen) 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn  År   2 500 kr 1 547 kr 434 kr    

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i  År   12 12 5    

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)  År   99,3 % 99 % 98 %    
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %  År   99 % 99 %     
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) År   71 72 64 76  88 88 
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm  (Jmf. Övergripande) År   127 125 134 136  157 163 

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, %  År   82 %      

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet, %  År   46,6 % 45,5 %     
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Piteå Hamn AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät  År   0      

Inget utfall, beror på att kundenkäten går ut vartannat år. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-
årsperiod, %  År   -9 % 6 % 67 %    

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, %  År   0 %      
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2)  År   -40 % 108 % -7 %    
Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och miljöpåverkan  År   1 1     

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod, %  År   4 % -3 %     
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, jmf 3-årsperiod, %  År   -6 % -23 %     
  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, jmf 3-årsperiod, %  År   -1 % 3 %     
  -  Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod, %  År   23 % -3 %     
  -  Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, %  År   -3 % 41 %     
Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod %  År   31 % 33 % 6 %    
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod %  År   53 % -1 % -1 %    
  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod %  År   4 % 133 % 28 %    

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet, %  År   37 % 34 % 34 %    
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler  År   34 38 58    
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler  År   41 42 32    

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)  År   -100 % -100 % -100 %    
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)  År   19 % 18 % 18 %    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Sjukfrånvaro, %  Månad 2 % 1 % 3 % 5 % 6 %    
Andel kvinnor, % (Pnf)  År         

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet, %  År   16,8 % 15,8 % 15,1 %    
Vakansgrad (bolag), %  År   2,5 % 2,7 % 4,2 %    
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet  År   187 341 390    
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar  År   531 591 645    
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar  År   16 15 16    
Antal besök på ÅVC, besök/år  År   115 142      
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)  År   61,2 ton 65,1 ton 64,6 ton    
Antal av Pireva besökta företag  År   16 18 24    
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton  År   97 609 115 273 106 270    
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, %  År   67 % 66 % 66 %    
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial, %  År   17 % 18 % 19 %    
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv  År         
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, %  År   100 % 76 % 65 %    

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %  År   17,3 % 10,7 % 19,7 %    
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, %  År   3,8 % 0 % 0 %    
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen, %  År   7,7 % 2 % 0 %    

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Läckage i vattenledningar (antal/år)  År   25 30 26    
Stopp i avloppsledningar (antal/år)  År   170 131 154    

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Sjukfrånvaro, %  Månad   4,9 %      
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)  År   100 % 100 % 100 %    

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet VA-verksamhet  År   11,6      
Soliditet, %  År   24 %      
Soliditet Avfall och Återvinning  År   74,9      
Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil  År   4,4 liter/mil 4,4 liter/mil     

Energiförbrukningen, kWh/år  År   7 514 067 
kwh/år 

7 199 895 
kwh/år 

6 840 346 
kwh/år    

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr  År   2 096 2 007 1 971    
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %  År   100,3 % 100,3 % 98,6 %    
Antal km reinvesterade VA-ledningar  År   4,7 km 5,5 km 5 km    
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Piteå Science Park AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal aktiviteter vid Piteå Science Park  År         
Antal studenter som deltagit i aktiviteter vid Piteå Science Park  År         
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park  År         

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal anställda på Acusticumområdet  År         

Livsmiljö 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  År   188  169    
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer  År     129    
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum  År   101      
Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer  År   4      

Personal 

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

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal  År         
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Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 

2017 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jmf. 
2017 

Länet 
2017 

Riket 
2017 

Soliditet, %  År   40,9 % 51,4 % 28,5 %    
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Förord av  
personalchefen  

 

2017 – ännu ett händelserikt år 
I en tid när det är viktigt att titta framåt, arbeta med utveckling av verksamheten och oss själva kan backspegeln hjälpa 

oss hitta rätt färdriktning. Göt vi rätt saker och gör vi saker rätt? 

 

Under året har reviderade rehabiliteringsrutiner implementerats i verksamheterna, rutiner som tydliggör 

ansvarsfördelningen mellan chef, medarbetare och personalavdelningen. Medarbetare som av olika anledningar har 

varit sjukskrivna, ska så snart som möjligt ges förutsättningar att komma tillbaka till arbetet. Alla behövs på sin 

arbetsplats för att vi ska klara vårt uppdrag att göra skillnad för Piteborna. 

 

Under året har det skett stora förändringar inom flyktingpolitiken vilket medfört att Piteå kommun har stått inför den 

största neddragningen av en verksamhet och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Ett arbete som görs med respekt och 

förståelse för den enskildes situation. Omställningsavtalet som SKL och de fackliga organisationerna har tecknat gav 

medarbetarna möjlighet att få rådgivning och stöd i sin situation. 

 

Samtidigt som vi har sagt upp medarbetare, har många verksamheter rekryterat och ibland haft svårt att attrahera nya 

medarbetare med rätt kompetens. Som arbetsgivare är det svårt att vara i detta läge, då man helst vill kunna erbjuda alla 

som varslats om uppsägning ett nytt arbete. Men det låter sig inte alltid göras, då behoven och befintlig kompetens inte 

alltid matchar varandra. 

 

Piteå kommuns politiker har valt att satsa på anställda och vår gemensamma arbetsmiljö genom att avsätt 1 miljon 

kronor per år i tre år (2017-2019) för att arbeta med hälsofrämjande insatser. Avstampet för arbetet skedde under 

veckorna 49 och 50 när Morgan Alling genomförde åtta föreläsningar under temat – ”Din arbetsplats – en plats för 

arbetsglädje och utveckling”. Ca 3000 av våra 4000 anställda lyssnade på föreläsningarna och av feedbacken att döma 

så är alla väldigt nöjda och har bidragit till många bra samtal på arbetsplatserna. Ett arbete som ska fortsätta under 2018 

och 2019. 

 

Mycket mer har skett under året och det kan du ta del av i personalbokslutet, som förhoppningsvis även ska ge ett 

underlag för planeringen framåt. 

 

 

 

Ewa Degerman 
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Personalbokslutets struktur/läsanvisning 
Personalbokslutet är en uppföljning av Piteå kommuns personalmål; Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Till stöd för att nå målet finns 

personalstrategin, strategin belyser de områden som är viktiga för att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare finns stöd i form av medarbetar- och ledarpolicy, arbetsmiljöpolicy och pensionspolicy samt riktlinjer för 

alkohol och droger, arbetsmiljö, friskvård, förslagsverksamhet, jämställdhet, lön och lönebildning, rehabilitering, 

rekrytering, pension, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och rökfri arbetstid.  

 

 

 
 

 

Läsanvisningar till personalbokslutet 

Bokslutet fokuserar på de tre delar som finns i Piteå kommuns övergripande personalmål; attraktiv arbetsgivare, 

jämställda- och hälsofrämjande arbetsplatser.  Delarna ska inte ses som isolerade från varandra, varje del stärker och går 

in i varandra men uppdelningen finns för att tydliggöra uppföljningen och underlätta för läsaren. Statistiken som finns 

som underlag i bokslutet påverkas av när rapporterna genereras, detta kan medföra viss differens i statistiken mellan de 

olika avsnitten. Personalbokslut för förvaltningarna med uppföljning på avdelningsnivå redovisas i slutet av rapporten.  
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Attraktiv arbetsgivare 
 

Piteå kommun ska vara attraktiv som arbetsgivare, det är en förutsättning om kommunen ska klara framtidens 

kompetensförsörjning. Tidningen Vision uppmärksammade att Piteå kommun tillsammans med Trosa kommun har de 

mest nöjda medarbetarna utifrån de HME frågor (Hållbart MedarbetarEngagemang) som ställdes i samband med 

medarbetarenkäten 2016.  

 

Vid halvårsskiftet 2017 överfördes medel för att arbeta med attraktiv arbetsgivare, dessa användes för aktiviteter 

kopplade till introduktion och kompetensöverföring samt kommunikation och marknadsföring planerings-

förutsättningarna för de olika aktiviteterna blev begränsade då medlen inte blev tillgängliga förrän vid halvårsskiftet.  

 

Att klara framtida kompetensförsörjning handlar om att attrahera medarbetare med rätt kompetens, rekrytera dessa 

genom en professionell och effektiv process. Lika viktigt är det att arbeta med att utveckla och motivera medarbetare att 

arbeta kvar samt att avsluta en anställning på ett professionellt sätt oavsett anledning till avslut.  

 

Attrahera nya medarbetare 

Det är viktigt att berätta om kommunen som arbetsgivare. Marknadsföringen sker på olika sätt och mot olika 

målgrupper. På ett övergripande plan deltar Piteå kommun tillsammans med kommunerna i Luleå, Boden, Kalix och 

Älvsbyn i nätverket ”Luleregionen”. Personalavdelningarna inom dessa kommuner samarbetar utifrån ett länsperspektiv 

under parollen ”Vi rekryterar till Luleregionen”. I detta sammanhang har kommunen under året deltagit på Umeå 

universitets arbetsmarknadsdag ”Uniaden” samt Karlstads universitets arbetsmarknadsmässa HotSpot. Dessa universitet 

har många studenter från Norrbotten. Framförallt deltagandet i Karlstad väckte stor uppmärksamhet bland studenter 

med anknytning till länet, och bidrog till kontakter både för jobb och sommarjobb. Luleregionen anordnar även 

hemvändarevent i Stockholm för utflyttade norrbottningar i syfte att skapa intresse för att bo och leva i Norrbotten. 

Piteå kommun som arbetsgivare fanns representerade på eventet. Hemvändareventet lockade ett hundratal och många 

var intresserad av kommunen.   

 

Utöver samarbetet med Luleregionen sker marknadsföring av kommunen även på andra sätt. Nolia karriär är ett 

exempel, en utbildnings- och rekryteringsmässa som vänder sig framförallt till gymnasieungdomar från länet. Monterns 

utformning och kommunens budskap om att vi behövde många sommarvikarier attraherade många besökare. Ett flertal 

kontakter skapades för sommarjobb inom vård och omsorg på mässan. Luleå tekniska universitet är en viktig plats att 

synas på med tanke på det geografiska läget. Därför deltog Piteå kommun på teknologernas arbetsmarknadsdag, LARV, 

samt ekonomernas arbetsmarknadsdag EKAR. Kommunen deltog även på arbetsförmedlingens rekryteringsmässor, UF 

mässan i Piteå (ung företagsamhet), rekryteringsdagen på Umeå universitet för lärarstudenter (UMPE). Piteå kommuns 

alla feriearbetare mellan 16-18 år bjöds in till ett så kallat ”ferieevent” i början av sommaren. Ett event där kommunen 

bjöd på bio samt informerade om Piteå kommun som arbetsgivare.  

 

Under 2017 rekryterades åtta ambassadörer vilka har i uppdrag företräda arbetsgivaren både internt och externt. En 

medarbetare som talar gott om arbetsgivaren ökar förtroendet för kommunen som arbetsgivare. Ambassadörerna får 

ingen ekonomisk ersättning, drivkraften handlar istället om att de brinner för sitt arbete och uppdraget. I syfte att 

förbereda dem för uppdraget har de fått utbildning i kommunkunskap, jämställdhet och mångfald. De har även varit 

delaktiga i utvecklingen av uppdraget som ambassadör.   

 

Piteå kommun tillsammans med Örnsköldsvik-, Umeå- och Skellefteå kommun har tidigare genomfört ett 

traineeprogram. På grund av bristande intresse för programmet har beslut tagits att lägga ner programmet till förmån för 

andra aktiviteter.   

 

Personalavdelningen driver ett personalnätverk med representanter från näringslivet, där syftet, utöver samarbete och 

erfarenhetsutbyte, är att underlätta för medföljanderekryteringar. Nätverket samlas fyra gånger per år och har olika 

teman för träffarna.  

 

Rekrytering av medarbetare 

För att klara framtidens kompetensbehov och främja utveckling på arbetsplatserna behöver Piteå kommun ta tillvara och 

bredda rekryteringsunderlaget. Som stöd i rekryteringsprocessen används kompetensbaserad rekryteringsmetod, en 

metod som stödjer arbetsgivaren att främja mångfalden i processen. De fackliga organisationerna finns representerade i 

rekryteringsprocessen i syfte att säkerställa att arbetsgivaren rekryterar enligt fastställd riktlinje, de skall dock inte vara 

fler än arbetsgivarens företrädare vid en rekrytering.  
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Av kommunens drygt 4000 medarbetare är 5,5 % utlandsfödda eller har två föräldrar som är utrikesfödda, något färre 

än de som bor i kommunen. Detta kan till viss del förklaras med att kommunen inte har så många med utländsk 

bakgrund som söker kommunens arbeten. Fastighet- och service är den förvaltning med högst andel, 8,8 % och 

räddningstjänsten har ingen anställd som är utrikesfödd eller har två utrikesfödda föräldrar.  

 

Rekryteringsläget förbättras något i förhållande till tidigare år. Dock skapar den goda arbetsmarknaden tillsammans 

med pensionsavgångar fortfarande stora rekryteringsbehov. Total har nära 700 rekryteringar genomförts, detta är en 

minskning med nästan 250 i förhållande till 2016. Av de som rekryterats är 80 % kvinnor och 20 % män. Bland de 

sökande är 75 % kvinnor och 25  % män, detta tyder på att kvinnorna i högre grad motsvarar de kompetenskrav som 

ställs för tjänsterna. Det minskade behovet av nyrekryteringar kan framförallt förklaras av att läget inom 

utbildningsförvaltningen stabiliserades och färre nya verksamheter startades upp sam att socialtjänsten genom 

bemanningen har bättre samordning. Även samhällsbyggnads rekryteringar minskade på grund av kraftiga 

nedskärningar inom flyktingverksamheten. De mindre förvaltningarna; kommunledningsförvaltningen, 

räddningstjänsten och fastighet och service, har haft fler uppdrag.  

 

Det finns rekryteringsuppdrag som inte kunnat slutföras, framförallt på grund av att sökande saknat de formella krav 

som ställts på befattningen. Det gäller särskilt lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen samt vissa 

språklärare. Socialtjänsten har, trots intensivt arbete, inte kunnat rekrytera för att helt fylla behoven under sommaren. 

Däremot har rekryteringar av tillsvidareanställda inom socialtjänsten minskat. En orsak är att bemanningsenheten 

samordnar behoven och att hanteringen av LAS-listor förbättrats.  

 

Jämfört med tidigare år har antalet sökande per befattning ökat något, från ca 5,8 under 2016 till 7,2 under 2017. 

Inom Piteå kommun sker de flesta rekryteringarna med stöd av personalavdelningens handläggare. Endast i några få fall 

har extern rekryteringskonsult anlitats och då i samband med chefsrekryteringar. All annonsering sker via sedvanliga 

web-kanaler. All samordnad annonsering i dagspress har upphört. I de fall någon verksamhet har önskemål om 

annonsering i tryckta media bekostas det av den verksamheten. 

 

Introducering av nya medarbetare 

En rekryteringsprocess kostar mycket, både i tid och pengar. Det tar tid innan en nyanställd medarbetare är fullt 

produktiv. Därför är en bra introduktion avgörande för ge nya medarbetare förutsättningar för att kunna göra sitt jobb, 

trivas och att känna sig som en i gänget. Introduktion sker på olika sätt, dels på arbetsplatsen och dels 

kommunövergripande. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för introduktion på arbetsplatsen och handlar om att få 

kännedom om arbetsplatsen, sina kollegor, rutiner och arbetssätt. Vissa använder sig av handledare och eller 

mentor/fadder. Den kommunövergripande introduktionen ger en helhetsbild av kommunens organisation och beskriver 

vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är dessutom ett tillfälle att skapa förståelse för vilka 

förväntningar som finns, både på dem som medarbetare samt vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren. I introduktionen 

deltar kommunalråd, kommunchef och personalchef. Under 2017 har introduktionen genomförts vid två tillfällen. Totalt 

har 47 personer deltagit, 32 kvinnor och 15 män. Då Grahns naturbruksskola är en ny verksamhet inom Piteå kommun 

genomförde personalchef tillsammans med kommunchefen en introduktion för anställda vid skolan. Även introduktion 

för nya chefer genomförs vilket beskrivs under chefers förutsättningar.   

 

I en fas av stor generationsväxling är det viktigt att systematisera överföring av kompetens och normgivande kunskaper 

med utgångspunkt i kommunens styr- och ledningssystem, därför genomförs ett fördjupat introduktionsprogram. 

Målgruppen är förvaltningschefer, ekonomer, strateger, verksamhetsutvecklare, avdelningschefer samt 

informatörer/kommunikatörer. Under året deltog ca 18 personer från de olika förvaltningarna.  

 

Utveckla och motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar 

I syfte att tydliggöra vad som förväntas av kommunens medarbetare finns en medarbetarpolicy.   

Ur medarbetarpolicyn 

 VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till sina arbetskamrater, ta initiativ, vara öppen och tänka nytt, stå 

upp för sitt uppdrag och fatta beslut inom sitt ansvarsområde.  

 LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa engagemang, ta ansvar och medverka i utvecklingen av arbetet, aktivt 

ta del av vad andra gör och lära dig av det.  

 FÖRMÅGA – att använda sin kompetens i arbetet och dela med sig i arbetslaget, delta i utveckling av verksamhet 

och följa fastställda dokument, se att sin arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och att genom service 

och gott värdskap gör skillnad för medborgarna i Piteå. 
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Lika viktigt är det att medarbetarna vet vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren och hur kommunen arbetar för att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Detta beskrivs i personalstrategin; kommunen ska arbeta med villkor, utveckling och kulturen 

på arbetsplatsen för att ge rätt förutsättningar till medarbetarna.  

 

Villkor 

Lagar och avtal 

Medarbetare ska vara trygga med att kommunen följer lagar och avtal. I syfte att främja medarbetarnas inflytande och 

delaktighet finns samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet beskriver hur man som medarbetare kan 

påverka sitt arbete, exempelvis genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.    

 

Lön 

Piteå kommun tillämpar individuell lönesättning, lönen är en del av verksamhetsstyrningen och ska utveckla 

verksamheten och uppmuntra goda prestationer. Lönen ska vara rättvis, jämställd och komma i tid. Löneöversynen för 

2017 blev försenad på grund av avtalsrörelsen för OFR AKV (Vision, Ledarna, Akademikerförbundet SSR och 

Teaterförbundet). Löner till tjänstemän och lärare betalades ut i juni 2017. Det totala utfallet för årets löneöversyn blev 

3,05 %. Efter kontakt med samtliga fack och förvaltningar beslutade KS APU att prioritera dessa yrkesgrupper: 

 

- Lärare, förskollärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, rektorer och förskolechefer. 

- Socialsekreterare. 

- Undersköterskor, boendehandledare, handledare och boendestödjare. 

- Personliga assistenter. 

- Personal inom städ och måltider. 

 

Även löneöversynen för Kommunal blev försenad. Nivån på Kommunals avtal fastställdes i april då industrins nivå var 

klart. En föraning om att industrin skulle göra en låglönesatsning föranledde att Piteå kommun avsatte pengar för detta. 

Låglönesatsningen inom industrin realiserades aldrig varför Piteå kommun istället använde pengarna till anställda inom 

städ och måltidsservice vilka hade en relativt låg lönenivå. Löner till anställda inom kommunals avtalsområde betalades 

i oktober 2017. 

 

Flextidsavtalet  

Avtalet omförhandlades och innebar en minskning av hur många plustimmar en medarbetare får ha, från 60 timmar till 

40 timmar. Arbetsgivaren vill inte uppmuntra att medarbetare samlar tid som de sedan kan ha svårt att ta ut.  
 
Semesterväxling 

I syfte att främja balans i livet erbjuder Piteå kommun möjlighet att semesterväxla. Av kommunens 4000 medarbetare 

har 922 personer (23 %) valt att semesterväxla varav 706 kvinnor och 216 män. Det är fler än förra året då 20 % valde 

att växla.  

 

Pension 

Som en del i att vara attraktiv som arbetsgivare och få fler medarbetare att arbeta längre har kommunfullmäktige 

fastslagit en pensionspolicy och riktlinjer för pensioner är beslutade. Under året upphandlades KPA som kommunens 

pensionsadministratör. Löneväxling för avsättning till pension erbjuds, ca 20 personer har valt att anta erbjudandet.  

 

Samverkan 

Piteå kommun behöver samverka för att klara framtida uppdrag, ett gemensamt lönecenter tillsammans med Älvsbyns 

kommun är ett exempel. Från den 1 januari 2017 skedde en verksamhetsövergång från Piteå till Älvsbyn. Ingen av Piteå 

kommuns lönekonsulter valde att följa med i övergången. Dessa kunde dock rekryteras till andra tjänster inom 

kommunens verksamheter. Därmed kunde kommunen undvika uppsägningar. Piteå kommuns lönekonsulter har utbildat 

och stöttat konsulterna i Älvsbyn vid övergången.   

 

Utveckling 

Innovation och verksamhetsutveckling är prioriterad som en långsiktig strategi. I syfte att stimulera innovation och 

utveckling av verksamheterna samt ta vara på medarbetarnas idéer finns förslagsverksamheten.  Under året har totalt 24 

förslag lämnats in, av dem har 5 bifallits och belönats med totalt 5400 kronor. Det fanns 14 förslag där beslut kommer 

att ske i februari 2018. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har lämnat in lika många förslag, 9 vardera. 

Övriga förvaltningar har tillsammans lämnat in 6 förslag.  De senaste tre åren har antalet inlämnade förslag minskat. 

Några exempel på belönade förslag är: 

 

- Bild-bingo 
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- Piteåkompassen 

- Mall för utskrivning av vigselbevis  

- Utkast för barn som lämnar förskolan och går till förskoleklass 

- Gemensamt kalas för alla barn 

 

Detta är sista året som förslagsverksamheten finns i sin nuvarande form, från och med januari 2018 kommer kriterier 

och ansökningsförfarande utvecklas. Utöver förslagsverksamheten finns även en verksamhetsutvecklingspott. Under 

året har 11 ansökningar inkommit varav 8 har beviljats, detta är fler än förra året då 6 stycken beviljads. Totalt har 

325 700 kr beviljats. Exempel på projekt är bemanningsmodell i hemtjänsten, regnbågshylla på Piteå stadsbibliotek, 

ökad digital kompetens inom vuxenutbildningen m fl.  

 

Inom ramen för idéslussprojektet har medarbetare med kvalitets-/utvecklingsroller i förvaltningarna inbjudits till två 

förvaltningsövergripande föreläsningar och erfarenhetsutbyten på temat innovation under 2017:  

 

- Framgångsfaktorer och ”fallgropar” i innovationsarbete 

- Hur skapar vi idé- och innovationsstödjande kultur? 

 

Dessutom, inom ramen för idéslussprojektet, påbörjades under året en pilot/test med en mötesyta för Piteå kommuns 

projektledare för utvecklingsprojekt. Vid första tillfället deltog 18 personer från fyra förvaltningar. Syftet är att skapa 

möjlighet att inspiration och byta erfarenheter kring projektledarskap och utvecklingsfrågor. Detta kommer fortsätta 

under 2018.  

 

Många av kommunens medarbetare genomför presentationer och framförande av olika slag. I syfte att inspirera, 

engagera och övertyga vid framförandet genomfördes utbildningen ”Framgångsrika presentationer” tillsammans med 

företaget Framfot. Samtliga deltagare vittnade om att de ökat sina färdigheter kring kommunikation och framförande av 

presentationer. Samtidigt som de fått verktyg för att lyckas ännu bättre med sina presentationer.  

 

Kultur 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 1 mkr per år för hälsofrämjande insatser under 2017-2019. Det är en tydlig 

viljeinriktning från politiken att detta är en prioriterad fråga. Aktuell forskning visar att hur vi har det på arbetsplatsen 

till stor del avgör hur vi mår. Detta möjliggör att kommunen kan genomföra insatser som främjar kulturen på 

arbetsplatsen. Satsningen har ett tydligt medarbetarperspektiv och skapar förutsättningar för att kommunen ses som en 

arbetsgivare. Vidare bidrar det till att vi når målet med att vara attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare. 

Satsningen inleddes i december med en inspirationsföreläsning med Morgan Alling. Temat för föreläsningen var ”Din 

arbetsplats – en plats med arbetsglädje och utveckling”. Föreläsningen genomfördes vid åtta olika tillfällen för att 

möjliggöra för kommunens samtliga medarbetare att delta. Drygt 3000 av kommunens medarbetare deltog, 82 % 

kvinnor och 18 % män. Föreläsningen fick stor uppmärksamhet och mycket positiv återkoppling, både internt och 

externt via sociala medier. Under 2018 fortsätter satsningen med bland annat ”Morgan Allings tankar om arbetsglädje” 

med frågor som ska diskuteras på arbetsplatsträffar, samt aktivitetskort för arbetslag.  

 

Piteå kommun har de senaste tio åren använt en medarbetarenkät i syfte att få en nulägesbild över läget i organisationen 

samt identifiera utvecklingsområden. Medarbetarenkäten förändrar ingenting, det är när man arbetar med resultatet 

förändring sker. Resultaten i enkäten har i princip varit samma över de år vi genomfört den, detta kan tolkas som att det 

inte sker någon märkbar förändring över tid. Det har även funnits kritik mot att det är svårt att tolka och använda 

resultatet. Med anledning av detta har KS APU beslutat att upphöra med medarbetarenkäten till förmån för mer 

verksamhetsnära uppföljning. Uppföljningen kommer att systematiseras genom inköp av en modul i kommunens 

befintliga styr- och ledningssystem Stratsys under 2018. Detta innebär att all uppföljning cheferna ansvarar för 

(verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö) samlas på ett och samma ställe.  Det finns dock fortfarande anledning 

att fortsättningsvis följa medarbetarnas upplevelse av kommunen som arbetsgivare och deras förutsättningar för 

medarbetarengagemang. Detta ska göras på övergripande nivå med hjälp av SKLs frågor om hållbart 

medarbetarengagemang (HME). Dessa frågor skapar dessutom ett jämförelsematerial som grund för den strategiska 

styrningen i kommunen.  

Förutsättningar för chefer i Piteå kommun 
Cheferna är kommunens förlängda arm för att nå uppsatta mål, de är också en viktig del i att kommunen uppfattas som 

attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet är också en av de viktigaste faktorerna för hälsofrämjande arbetsplatser, vilket även 

Piteå kommuns egen kartläggning 2016 bekräftar. I syfte att tydliggöra kommunens förväntningar på chefer finns 

ledarskapspolicyn:  
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Ur ledarskapspolicyn 

 VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till sina medarbetare, bryta mönster och tänka nytt, stå upp för sitt 

uppdrag och fatta nödvändiga beslut.  

 LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa engagemang, driva utveckling och ta ansvar, visa nyfikenhet och 

intresse för omvärlden.  

 FÖRMÅGA – att ha kompetens och handlingskraft, leda och utveckla verksamhet och personal i enlighet med 

fastställda styrdokument, verka för kommunnytta och helhetssyn.  

 

Det är viktigt att chefer får de förutsättningar de behöver för att klara sitt uppdrag och vara en bra 

arbetsgivarrepresentant. Förutsättningarna att utöva ett bra ledarskap påverkas av hur många underställda en chef 

ansvarar för. Det är viktigt att en chef upplevs närvarande och ser sina medarbetares prestationer. Med anledning av 

detta har KS APU beslutat om ett riktmärke för antal underställda. Det innebär att vid ny- eller omorganisation ska man 

ta hänsyn till riktmärket. 

 

- Chefer i första linjen max 30 medarbetare 

- Chefer som har verksamhet som pågår dygnet runt eller geografiskt spridda enheter max 25 medarbetare 

- Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer 

- Minimum 10 medarbetare per chef 

Personalavdelningen tillhandahåller stöd till cheferna i deras dagliga arbete. Att vara uppdaterad och delta i det som 

erbjuds är den enskilda chefens ansvar. Även chefens chef har ett ansvar för att deras underställda tillgodogör sig det 

stöd som erbjuds. Under året har två chefsforum genomförts med temat hur vi skapar friska arbetsplatser. Vid vårens 

chefsforum mötte cheferna Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, en av 
landets främsta forskare när det gäller risker och friskfaktorer i arbetslivet. Höstens chefsforum handlade om 

ledarskapets inverkan på medarbetarnas hälsa. Om stödjande strukturer, och hur man som chef kan bidra till att 

medarbetare känner arbetsglädje och motivation. Vid båda chefsforumen deltog ca 130 av 200 chefer. Utöver detta har 

tre frukostseminarium anordnats med syfte att inspirera och motivera cheferna i det aktuella ämnet. Vid frukostarna har 

ungefär 80 chefer deltagit.  

 

Kommunerna i fyrkanten bjöd in kommunernas respektive förvaltningschefer tillsammans med deras 

ledningsgrupper till en gemensam föreläsning om effektfullt ledarskap med Simon Elvnäs, doktorand från 

KTH. Han driver ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar faktiska beteendet hos chefer och har 

visat att ledarskap oftast sker oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent. Han menar 

att få vet vilken effekt deras ledarskap har. Ledarskap som verkligen utgår från medarbetarnas behov leder till 

motiverade medarbetare som presterar bättre. 

 

Socialtjänstens chefer, runt 30 chefer, deltog i en utbildning inom ramen för projektet idésluss; ”Ledarskap för 

innovation och verksamhetsutveckling”. Utbildningen genomfördes vid fem tillfällen med olika teman; vad 

innovation är och varför det är viktigt, medborgarperspektiv på innovation, idékultur och förändringsledning.   
 

Utöver detta anordnas utbildningar på efterfrågan. Bland annat genomfördes en kunskapsverkstad i 

systematiskt arbetsmiljöarbete där 10 chefer deltog.  

 

Avslut av anställning  

Piteå kommun ska vara en trygg arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. Ibland sker saker arbetsgivaren inte kan 

påverka. Ett exempel är det minskade flyktingmottagandet vilket påverkar flyktingverksamheten inom kommunen. 

Därför var kommunen tvungen att säga upp 20-25 personer. Arbetsgivaren har försökt så långt det är möjligt att hitta 

andra arbeten inom kommunen. I syfte att stärka de som blivit uppsagda genomfördes ett projekt i syfte att 

kompetensutveckla och matcha de uppsagda mot lediga jobb inom kommunens verksamheter. Även omställningsfonden 

finns som stöd.  

 

När en medarbetare avslutar sin anställning är det viktigt att detta sker på ett professionellt sätt oavsett anledning till 

avslut. Det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter och synpunkter en tidigare medarbetare har för att utveckla 

verksamheten. Ett avslutningssamtal ökar kunskapen om hur verksamheten kan bli bättre på att attrahera och behålla 

medarbetare, genom att visa intresse för medarbetarens synpunkter bidrar arbetsgivaren till att skapa en positiv bild av 

kommunen som arbetsgivare. Det är också ett tillfälle för chefen att få återkoppling på sitt ledarskap.  

  

(506 av 943)



10 

 

Jämställda arbetsplatser 
 

Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. 

Det innebär att kommunen ska erbjuda trygga anställningar för båda könen vilket skapar förutsättningar för ett 

ekonomiskt oberoende och ökar möjligheterna till delaktighet på arbetsplatsen. Personalstrukturen är intressant att följa 

ur detta hänseende. 

 

Personalstruktur 

Inom Piteå kommun arbetar 4044 personer, det är 68 personer fler än förra året. Ökningen sker framförallt 

inom utbildningsförvaltningen. Samhällsbyggnad har minskat antal medarbetare med 31 personer, 

framförallt beroende på minskad flyktingverksamhet. Bland de anställda är 80 % kvinnor och 20 % män, en 

kvinnlig representation som är något högre än rikssnittet. Jämnast könsrepresentation finns inom 

samhällsbyggnad och den mest ojämna representationen finns inom socialtjänsten där endast 12 % är män.  

 

 
Månadsanställda 2017 Kv Män 2016 2015 

Fastighet o service 307 223 84 311 319 

Kommunledningsförvaltningen 121 75 46 124 127 

Kultur, park o fritid 89 58 31 85 96 

Räddningstjänsten 44 6 38 45 42 

Samhällsbyggnad 264 155 109 295 233 

Socialtjänsten 1667 1475 192 1651 1642 

Utbildningsförvaltningen 1554 1248 306 1469 1395 

Totalt 4044 3239 805 3976 3854 

 

 

Av de som är tillsvidareanställda är 80 % kvinnor och 20 % män, vilket är samma som den totala 

representationen mellan kvinnor och män.  Flest tillsvidareanställda, 95 %, arbetar inom fastighet och 

service och räddningstjänsten, minst andel tillsvidareanställda har samhällsbyggnads, 87 %.  

 
 

Antal månadsanställda medarbetare i Piteå kommun 2008-2017 

 

  
 

 

Trygga anställningar 

Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar ska 

minska till förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom området har 

varit positiv de senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen heltider och 

månadsanställningar ökar.  

 

I förhållande till förra året minskar nyttjandet av timanställningar från drygt 600 000 timmar till knappt 

550 000 timmar, det är en minskning 12 % och motsvarar nu 276 årsarbetare (310 årsarbetare 2016). Av de 

timanställda är 76 % kvinnor och 24 % män. Minskningen av timanställningar sker i princip inom samtliga 

förvaltningar, undantaget är kommunledningsförvaltningen vilket beror på införandet av kommunens nya 

styr- och ledningssystem. Minskningen beror bland annat på effektivare nyttjande av vikarier tack vare 

bemannings- och personalpoolerna samt det minskade flyktingmottagandet inom samhällsförvaltningen.  
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Andelen med heltidstjänst är 94 %, andelen är i princip lika hög mellan kvinnor och män. Det är samma nivå som 

föregående år. Då det finns de av kommunens anställda som inte vill ha en heltidstjänst kommer det förmodligen vara 

svårt att öka denna andel. Däremot ska arbetsgivaren genom projektet ”Heltidsresan” få fler med heltidstjänster att 

arbeta heltid, arbetsgivaren har tidigare varit väldigt generös med att bevilja tjänstledighet en del av tjänsten. 

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande för att möta framtidens 

rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen 

då en ökad inkomst bland annat ger högre pension.  

Timmar utförda av timanställda 

 

 
 

 

Personal- och chefsstruktur i verksamheterna 

Ett viktigt mått för jämställdhet är hur många enkönade arbetsplatser som finns inom kommunen. Under 2017 är det 

endast 10 % av alla arbetsplatser enkönade, detta är en förbättring i jämförelse med de fem senaste åren då andelen 

enkönade arbetsplatser legat mellan 12 % och 16 %.  Även andelen arbetsplatser med jämn fördelning mellan kvinnor 

och män (60/40) ökar, 13 % av kommunens verksamheter har en nu en jämn fördelning, att jämföra med 11 % 

föregående år.  

 

Inom kommunen arbetar 202 personer som chef, varav 73 % är kvinnor och 17 % män. I förhållande till 

andelen män och kvinnor totalt är det fler män som är chefer. Fördelningen i ledningsgrupperna når inte 

målet med 50/50 utan har under 2017 varit 67 % kvinnor och 33 % män. Detta innebär att det nu är fler 

kvinnor än män i ledningsgruppen och ligger inte inom spannet för vad som betraktas som jämställt 

(40/60). En anledning till det är att ledningsgruppen under 2017 har utökats med ekonomichef och 

personalchef vilka båda är kvinnor. 

 

Pension 

Av de 94 personer som tagit ut ålderspension 

under 2017 är 71 kvinnor och 23 män. Den 

genomsnittliga pensionsåldern bland 

kommunens medarbetare är 64,4 år, en liten 

ökning i förhållande till förra året (64,2). 

Pensionsåldern i Piteå kommun är något högre 

än riket där snittåldern enligt SCB är 64 år. 

Under året har endast 7 personer i åldrarna 61-

62 tagit ut ålderspension, att jämföra med 16 

personer förra året. Det är även färre som valt att 

arbeta efter 65 års ålder, 12 stycken jämfört med 

20 föregående år.  
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Generellt är medelåldern bland kommunens anställda relativt 

konstant, vilket kan tyda på att kommunen framförallt attraherar 

medarbetare i medelåldern. Under 2017 är medelåldern 46,8 år, 

yngst medarbetare finns inom räddningstjänsten (42,6 år)och äldst 

inom fastighet och service (51,6 år).  

 

 

 

 

Föräldraledighet 

I Piteå kommun mäts antal dagar med föräldrapenning som tas ut per person. Under 2017 har både kvinnor 

och män tagit ut fler dagar per person jämfört med 2016. Både kvinnor och män har tagit ut fler dagar än 

tidigare år både totalt och per person, men ökningen är större för kvinnor än för män. Mellan 2015 och 2017 

har antalet dagar som män tar ut ökat 

 

Uttagen föräldraledighet 
2017 2016 2015 2014 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Män Kvinnor Män 

Antal dagar 52711 3547 45 478 3513 39738 2693 34845 2910 

Antal personer 553 88 510 95 462 83 458 92 

Dagar i genomsnitt 95 40 89 37 86 32 76 32 

 

Lön 

Diskrimineringslagen i Sverige förbjuder könsdiskriminering vid lönesättning. I syfte att upptäcka om skillnader i lön 

har ett samband med kön genomförs en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män med lika och 

likvärdiga arbeten varje år. Årets kartläggning visar att lönegapet ökar mellan yrkesgrupper där erfarna utbildade 

medarbetare ersatts med unga oerfarna medarbetare och jämförbara yrkesgrupper. Detta medför även att medellönen för 

dessa grupper sänkts i jämförelse med 2016, för övriga har medellönen ökat något. Löneskillnader har även identifierats 

bland första linjens chefer inom typiskt kvinnodominerade verksamheter och första linjens chefer inom mansdominerad 

verksamhet. Andra grupper där löneskillnaden är osaklig är barnskötare, förskolepedagoger och socialsekreterare. 

Under 2017 gjordes en stor satsning på socialsekreterarna vilket resulterade att lönegapet minskade i förhållande till 

jämförbar yrkesgrupp (handläggare för miljö- livs- bygg), en fortsatt satsning kommer att göras 2018.  

 

Kvinnornas lön i förhållande till männens för 2017 är 92,7 %, det är en liten ökning i förhållande till 2016. Framförallt 

ökar det inom kommunledningsförvaltningen, vilket kan förklaras av att en stor grupp lönekonsulter med lön i det lägre 

segmentet inte längre finns kvar inom kommunledningsförvaltningens organisation, det kan även tyda på att fler 

kvinnor rekryterats till yrken med högre lönestruktur. 

 

De senaste två åren minskar skillnaden i medellön mellan kvinnor och män, skillnaden har genom åren legat runt 9,5 % 

men har nu gått ner till 7,2 %.  

 

 

Medellön 2017 2016 2015 

Kvinnor 28 668 27 854 27 039 
Män 30 922 30 286 29 846 

Totalt 29 117 28 344 27 580 
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Hälsofrämjande arbetsplats 
 

Piteå kommun ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Det är många delar som påverkar hälsan på arbetsplatserna; 

ledarskapet, stödjande strukturer i form av policys, riktlinjer och rutiner.  

 

Hälsobild 

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare visar en positiv utveckling och minskar efter år av ökning. I förhållande 

till 2016 minskar det med 1,2 % och ligger nu på 6,1 %, kommunen har snart nått målvärdet på 6,0 %. Det är en stor 

vinst för folkhälsan, dessvärre minskar inte kostnaderna i samma utsträckning. Sjukfrånvaron (exkl. vikarier) kostar 

under 2017 drygt 22 mkr 1 mkr mer än förra året. Det beror dels på att fler av kommunens medarbetare är sjuka och de 

är sjuka i 2-14 dagar, dagar då arbetsgivaren har den fulla kostnaden. Samt för att arbetsgivaren täcker upp om 

försäkringskassan inte beviljat sjukpenning. Detta visar sig även för statistiken  

 

Kvinnorna har fortfarande högre sjukfrånvaron än männen, däremot har den minskat väsentligt i förhållande till tidigare 

år. Männens frånvaro som alltid legat lågt började förra året att öka, en utveckling som fortsatt även under 2017 och är 

nu 4,0 %, den högsta nivån sedan 2007. Ett aktivt och medvetet rehabiliteringsarbete har medfört att färre är 

långtidssjukskrivna, kvinnor och män har i princip lika mycket långtidssjukfrånvaro. Kommunens medarbetare har 

betydligt färre dagar i genomsnitt de är borta, 20 dagar i jämförelse med förra året då genomsnittet var 25 dagar. 

Sjukfrånvaron minskar i alla åldersgrupper, mest minskar frånvaron för kommunens medarbetare mellan 18-49 år.  

 

Alla parametrar visar att Piteå kommun har lägre sjukfrånvaro i jämförelse med Luleå- och Umeå kommun, ett 

undantag är sjukfrånvaron >59 dagar, där Luleå ligger avsevärt mycket lägre och har så gjort i alla år, detta antas bero 

på att de räknar på ett annat sätt.  

 

 
Sjukfrånvaro, % Piteå 

2017 
Piteå 
2016 

Piteå 
2015 

Luleå 
2017 

Umeå 
2017 

Total sjukfrånvaro 6,1 7,3 7,5 6,5 6,9 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,9 60,2 59 36,5 66 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 8,2 8,6 7,2 7,8 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,1 4,6 

Sjukfrånvaro <29 år 5,3 6,7 6,2 6,4 5,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,6 7,1 7,1 6,0 6,8 

Sjukfrånvaro >50 år 6,7 7,6 8,2 6,9 7,5 

 

 

Sjukfrånvaron minskar väsentligt inom fastighet och service samt socialtjänsten, även sjukfrånvaron inom 

utbildningsförvaltningen minskar. Inom kommunens mindre förvaltningar ökar frånvaron något.   
 

 
Total sjukfrånvaro i % per 

förvaltning 
2017 Kv. Män 2016 2015 2014 

Fastighet o service 5,2 5,7 4,0 7,9 8,1 5,6 

Kommunledningsförvaltningen 4,4 5,8 2,4 3,2 3,7 2,6 

Kultur, park o fritid 3,6 4,5 2,3 3,6 3,6 4,0 

Räddningstjänsten 3,2 2,0 3,3 2,2 2,1 2,6 

Samhällsbyggnad 5,1 5,5 4,5 4,7 5,8 5,1 

Socialtjänsten 7,8 8,1 5,6 9,7 9,8 7,9 

Utbildningsförvaltningen 5,1 5,6 3,4 6,0 6,2 5,3 

Totalt 6,1 6,6 4,0 7,3 7,5 6,1 

 

 

Trots den minskade sjukfrånvaron ökar antalet 

medarbetare som varit sjuka under året, endast 32 % av 

medarbetarna hade inte någon sjukdag. Dock anses det 

normalt att vara sjuk upp till 7 dagar under ett år, det så 

kallade frisktalet. I Piteå kommun har 75 % av 

medarbetarna haft upp till 7 sjukfrånvarodagar (det så 

kallade frisktalet).  
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Rehabiliteringarbete 

Alla medarbetare är viktiga och behövs på arbetet. Därför är det viktigt att rehabiliteringsarbetet bedrivs effektivt och 

strukturerat i ett tidigt skede i syfte att återfå arbetsförmåga och kunna återgå till arbetet. Under våren infördes nya 

reviderade rehabiliteringsrutiner, detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan medarbetare, chef och 

personalavdelningen. Rutinerna underlättar för chefen och stöttar ett enhetligt arbetssätt, allt i syfte att möjliggöra 

återgång i arbete för medarbetaren. Samtliga chefer har fått utbildning i de nya rehabiliteringsrutinerna, alla nya chefer 

får löpande utbildning som en del av introduktionen för nya chefer. Det finns material tillgängligt på kommunens 

intranät både för chefer och medarbetare. Till stöd för chefernas dokumentation finns systemet Adato.   

 

Rehabiliteringsarbetet består av tre steg, så kallade rehabiliteringskedjan. Vid tillfällen där arbetsgivaren fullföljt 

rehabiliteringskedjans alla tre steg, har stora satsningar gjorts på att omplacera medarbetare med lång sjukfrånvaro. 

Under 2017 har 16 personer (15 kvinnor och 1 man) omplacerats till annat arbete, en ökning med 4 personer jämfört 

med föregående år. Av dessa har 14 arbetat inom socialförvaltningen och 2 har arbetat inom utbildningsförvaltningen. 

Där det inte fanns möjlighet till omplacering till annat arbete har överenskommelse om avslut skett, under året har 22 

överenskommelser genomförts, 16 kvinnor och 6 män. Det är något färre än föregående år då det gjordes 26 

överenskommelser, något som tyder på att arbetsgivaren i högre grad lyckas omplacera fler.  

 

I förebyggande och rehabiliterande syfte anordnar personalavdelningen i egen regi olika livsstilskurser med fokus på 

personlig utveckling, dessa är; Ett steg i livet, Steget vidare och Ett medvetet liv. Målet med kurserna är att förebygga 

sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Syftet är att individerna ska förstå och kunna sortera vad de kan påverka och 

vad de inte kan påverka och hur de tar ansvar för det. Totalt har 70 personer deltagit i de olika kurserna, 67 kvinnor och 

3 män. Utöver kurserna har medarbetare haft möjlighet att ha enskilda samtal med utbildad beteendevetare och 

gestaltterapeut. Som en metod att förebygga ohälsa på grund av stress deltog kommunen i forskningsprojektet 

”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper” tillsammans med SKL och Linnéuniversitetet. Målgruppen för 

samtalsgrupperna var chefer i riskzonen för sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Urvalet av deltagare till 

grupperna gjordes av en forskargrupp vid Linnéuniversitetet utifrån hur deltagarna angett hur de upplever stress, 

utmattning, depression, ångest och krav och resurser i arbetet. I projektet utbildades också en handledare som har 

handlett samtalsgruppen, 9 chefer, 7 kvinnor och 2 män deltog. Dessa har upplevt samtalsgruppen som mycket bra, de 

intygar att de i högre grad blivit medveten och uppmärksam på tecken, de har också fått strategier för att hantera 

stressrelaterad ohälsa. Linnéuniversitet utvärderar nu projektet, om metoden visar sig vara framgångsrik kommer Piteå 

kommun använda den även för andra målgrupper.  

 

Företagshälsovård 

Trots minskad sjukfrånvaro har nyttjandet av företagshälsovården varit hög under året. Även läkarna har nyttjats i stor 

utsträckning. Under året har upphandling av företagshälsovård genomförts, ett omfattande arbete som resulterade i att 

Piteå kommun från och med november 2017 har en ny leverantör, Previa AB. Det nya avtalet innebär att arbetsgivaren i 

högre grad beslutar vilka insatser som ska erbjudas. Upphandlingen var uppdelad i tre delar, företagshälsa, 

arbetslagsutveckling och hälsofrämjande insatser. Uppdelningen medför ett annat arbetssätt för verksamheterna, 

dessutom säkerställer Piteå kommun att köp av tjänster som arbetslagsutveckling och hälsofrämjande insatser sker 

enligt LOU.  

 

Arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är kommunens viktigaste instrument för att förhindra att kommunens medarbetare 

blir sjuka av arbetet. I Piteå kommun finns en arbetsmiljöpolicy till stöd för detta, den beskriver hur arbetsmiljöarbete i 

kommunen ska utföras och vem som har ansvaret. Policyn utgår från arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets 

författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se 

till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta 

handlingsplan för en bättre arbetsmiljö.   

 

Det har varit stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktiviteter, som utbildning för chefer och 

skyddsombud, med tydlig inriktning mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har resulterat i att det 

förebyggande arbetet stärkts. Fler riskbedömningar har genomförts, fler åtgärds- och handlingsplaner har skrivits och 

följts upp. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har uppmärksammats och diskuterats i samtal med 

medarbetarna. Medvetenheten om vikten av god arbetsmiljö har ökat de sista åren och arbetsmiljöfrågor genomsyrar 

hela samverkansorganisationen. Arbetet med kränkande särbehandling och hot och våld är ständigt pågående och uppe i 

dialog vid arbetsplatsträffar, planeringsträffar/möten. Arbetsgivaren skapar förutsättning för en god arbetsmiljö och 

främjar hälsa. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en av de viktigaste frågor när det gäller goda villkor.  
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Sexuella trakasserier och kränkningar 

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Det är viktigt att 

medarbetare vet var de kan söka stöd om det skulle inträffa. Under 2017 aktualiserades ämnet genom den pågående 

#mee too kampanjen, med anledning av detta har cheferna fått i uppdrag att gå igenom kommunens riktlinjer och rutiner 

med medarbetarna.  

 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har minskat från 152 stycken till 101, det är mindre än på många år. Dock har anmälning 

om psykisk belastning ökat från 8 förra året till 12 i år, samtliga anmälningar är gjorda av kvinnor inom socialtjänsten. 

Detta kan förklaras av att kunskap och medvetenhet kring frågorna ger effekt i att anmälningarna om psykisk belastning 

som arbetssjukdom ökar. Av samtliga arbetsskador har 87 % anmälts av kvinnor och 13 % av män. Av dessa har 22 % 

medfört sjukfrånvaro, det är mindre än förra året då drygt 30 % ledde till sjukfrånvaro. Även tillbudsanmälningarna 

minskar något framförallt beroende på att definitionen av vad ett tillbud är blivit tydligare. De flesta 

tillbudsanmälningarna kommer från utbildningsförvaltningen. Anmälan om hot och våld ligger på samma nivå som 

föregående år totalt 290 st.  

 

Arbetsskador per nämnd 
Fysisk belastning Psykosocial belastning 

Tillbud Hot och våld 
Total Kv Män Total Kv Män 

Barn och utbildning 16 15 1 0 0 0 82 17 

Fastighet och service 28 23 5 0 0 0 5 4 

Kommunstyrelsen 4 2 2 0 0 0 0 1 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miljö och tillsyn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 6 2 4 0 0 0 5 23 

Socialnämnden 35 34 1 12 12 0 26 245 

Totalt 89 76 13 12 12 0 118 290 

 

Friskvård 

Ytterst ansvarar individen för sin egen hälsa men arbetsgivaren kan stödja och uppmuntra. Därför erbjuder Piteå 

kommun friskvårdsbidrag om högst 800 kr till samtliga medarbetare.  Under 2017 betalades 1,4 mkr ut för 

friskvårdsbidrag fördelat på ca 2000 medarbetare. Vidare erbjuds en timmes friskvård på arbetstid i veckan om 

verksamheten tillåter, motprestationen är att lägga minst en timme på fritiden till friskvård. För att uppmuntra daglig 

motion finns ett aktivitetslotteri där man tävlar om ett pris vilket delas ut en gång i månaden. Tävlingen lockar inte så 

många av kommunens medarbetare, det är i princip samma personer som återkommande deltar i lotteriet. Nästa år 

kommer detta att utgå till förmån för ett gemensamt aktivitetskort för arbetslaget. I början av juni genomfördes 

kommunjoggen, ca 500 personer deltog. En aktivitet som stärker gemenskapen och vi-känslan samtidigt som hälsa är i 

fokus. Utöver detta ska ett friskvårdsombud finnas på varje arbetsplats i syfte att motivera och inspirera sina 

arbetskamrater.  

 

Riktlinjer som främjar hälsa  

Utöver ovan nämnda riktlinjer och policys finns andra riktlinjer som också bidrar till att skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser. En av dem är riktlinjen mot alkohol och droger vilken innebär att alla arbetsplatser inom Piteå kommun 

ska vara fria från alkohol och andra droger. En annan är rökfri arbetstid, vilket innebär att det inte är tillåtet att röka 

under arbetstid eller på kortare pauser som är förlagda på betald arbetstid. Något som resulterat i att antal medarbetare 

som röker har minskat.  
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Sammanställning personalnyckeltal 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piteå kommun 2017 2016 2015 2014 

Tot. antal månadsanställda 4044 3976 3854 3701 

Andel kvinnor i % 80 80 81 81 

Andel män i % 20 20 19 19 

Antal tillsvidareanställda 3643 3562 3479 3350 

Antal visstidsanställda 401 427 396 355 

Antal årsarbetare mån. anställda 3906 3838 3721 3537 

Antal årsarbetare tsv-anställda 3533 3443 3354 3220 

Antal årsarbetare – timanställda 276 310 367 306 

Andel heltidsanställda i %  94 94* 94* 92* 

Andel heltids anst. kvinnor i % 94 94* 94* 91* 

Andel heltids anst. män i % 95 95* 95* 95* 

Medelsysselsättningsgrad 96,3 96,2 95,9 95,3 

Medelålder, månadsanställda 46,8 46,9 47,4 47,9 

Medelålder kvinnor 46,6 46,7 47,2 47,8 

Medelålder män 47,6 47,6 48,2 48,6 

Ant. månads anst -29 år 396 402 331 228 

Ant. månads anst 30-39 år 708 644 614 611 

Ant. månads anst 40-49 år 1120 1141 1116 1084 

Ant. månads anst 50-59 år 1167 1178 1171 1162 

Ant. månads anst 60- år 653 525 622 616 

Total sjukfrånvaro i % 6,1 7,3 7,5 6,1 

Sjukdagar i genomsnitt/anställd 20 25 27 22 

Sjukdagar kvinnor 22 28 30 20 

Sjukdagar män 14 14 12 7 

Frisknärvaro i % 0 sjukdagar 32 34 34 38 

Frisktal i % 0-7 sjukdagar 75 65 65 68 

Medellön 29 117 28 344 27 580 27 044 

Medellön kvinnor 28 668 27 857 27 039 26 528 

Medellön män 30 922 30 286 29 846 29 203 

Medianlön 27 444 26 531 25 700 25 027 

Medianlön kvinnor 27 181 26 325 25 400 24 800 

Medianlön män 28 830 28 000 27 785 27 248 

 

 
*Anställningar undantaget de faktorer arbetsgivaren inte kan påverka.  
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Personalbokslut fastighets- och serviceförvaltningen 
 

Fastighets- och serviceförvaltningen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning. Särskilt städenheten har en 

mycket positiv inställning till att ta emot medarbetare i behov av omplacering, de erbjuder praktikplatser och 

arbetsträningsplatser för personer på väg in i arbete eller på väg åter i arbete. Förvaltningen deltar även i mässor och 

evenemang riktade till studenter. 

 

Efter några års nedgång ökar antal rekryteringar under 2017 till 16 tjänster. (4 tjänster år 2016 och 7 tjänster år 2015) I 

snitt är det 11 sökande per utannonserad tjänst, vilket är färre än 2016 (16 sökande per tjänst). Till högre befattningar 

med krav på erfarenhet samt chefstjänster inom teknikområdet är det fortsatt stor konkurrens, även om en viss lättnad 

kan anas. Nyrekryterade medarbetare får introduktion genom en checklista som avdelningarna upprättat utifrån roll och 

uppdrag. 

  

Personalstruktur 

Inom förvaltningen arbetar totalt 307 personer i december 2017. Det är en marginell minskning mot 311 föregående år. 

Generellt råder en traditionell könsfördelning inom förvaltningen. Kvinnor är i klar majoritet på avdelningarna måltids-

service och städ, flest män arbetar inom avdelning fastigheter.  

 
Anställda per avdelning  

 
 
Utveckling antal anställda totalt 

 
 

Medelåldern inom förvaltningen är 51,6 år, förvaltningen har den 

högsta medelåldern i kommunen där snittet ligger på 46,8 år. Per 

december 2017 var 67 medarbetare i förvaltningen 60 år eller äldre De 

äldsta medarbetarna arbetar inom fastigheter, tätt följd av måltids-

service. Under året har 15 personer tagit ut ålderspension, 9 kvinnor 

och 6 män. Snittåldern för uttag av ålderspension är 63,4 år att jämföra 

med Piteå kommuns 64,4 år. 2017 har fem fler tagit ut ålderspension 

jämfört med 2016.  

 

Trygga anställningar 
Något fler har heltidsanställning i förhållande till föregående år, 90,6% i jämfört med 90.4% under 2016 och 90,0 % år 

2015. Deltidsarbete förekommer framförallt inom avdelning måltidsservice, av de anställda har 78 % en heltids-

anställning, att jämföra med 87,6 % år 2016. Detta kan till viss del förklaras av att det under året tillkommit fler små 

enheter. Uppdragets beskaffenhet, främst på grund av små enheter inom mindre förskolor och skolor gör att behovet av 
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personal är kopplat till särskilda tidpunkter under dagen. Ett fortsatt arbete för fler heltidsanställningar är att se över 

ytterligare kombinationstjänster.  

 
Andel heltidsanställda per avdelning 
 

 
 

Antal timanställningar fortsätter minska även detta år. Under 2017 har 32 017 timmar använts, motsvarande 16 

årsarbetare, en minskning med 4 % i förhållande till 2016. Förklaringarna kan vara minskad sjukfrånvaro totalt inom 

förvaltningen samt att avdelning städ erbjuder vikarier månadsanställning istället för timanställningar. 

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 90 %, det är en ökning i 

förhållande till 87,2 % förra året. En förändring i rätt riktning men 

medellönen för männen är fortfarande 10 % högre än kvinnornas. 

En del av förklaringen kan vara att de flesta kvinnorna arbetar inom 

avdelningarna städ och måltidsservice utan krav på eftergymnasial 

utbildning. På avdelning fastigheter, där flest män återfinns, arbetar man både inom såväl kommunals avtalsområde som 

tjänstemannaområdet där akademisk utbildning är mer vanligt förekommande. Fortsatt analys av löneskillnaderna görs i 

den årliga lönekartläggningen.  

 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen arbetar aktivt med att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av särskilda satsningar utifrån förvaltningens 

fastställda friskvårdsplan. Det kan gälla friskvårdsaktiviteter, hälsoprojekt och tidiga rehabiliteringsinsatser.   

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har fortsatt minska och ligger 2017 på 5,2 % (7,3 % år 2016 och 7,5 % år 2015). 

Därmed ligger snittet för förvaltningen lägre än för hela Piteå kommun (6,1 %), vilket är ett trendbrott. Av avdelningens 

totala sjukfrånvaro är 37,9% långtidssjukfrånvaro, även detta är en markant minskning (60,2 % år 2016). Sjukfrånvaron 

för kvinnor ligger på 5,7 % en markant sänkning mot föregående år (8,2 % 2016) och för män 4,0 % (3,9 % år 2016). 

Den yngsta gruppen medarbetare upp till 29 år har den lägsta sjukfrånvaron i förvaltningen 2,5 % vilket ligger markant 

lägre än snittet för åldersgruppen generellt i kommunen 5,3 %. 
 
Ett intensifierat och effektivt rehabiliteringsarbete med utgångspunkt i de nya rehabiliteringsrutinerna, samt 

Försäkringskassans bedömningar om rätt till sjukpenning kan vara en del av förklaringen till den markanta minskningen 

av sjukfrånvaron. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % för förvaltningen 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 

2017 

Total sjukfrånvaro 5,2 7,3 7,5 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 37,9 60,2 59 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,7 8,2 8,6 6,6 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 2,5 6,7 6,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,3 7,1 7,1 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,2 7,6 8,2 6,7 
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Personalbokslut kommunledningskontoret 
 

Förvaltningen arbetar för att säkra kompetensförsörjning genom att erbjuda praktikplatser och arbetsträningsplatser för 

personer på väg in i arbete eller på väg åter i arbete. Förvaltningen medverkar även i mässor och evenemang riktade till 

studenter. Under året har 17 rekryteringar genomförts, betydligt fler än föregående år. Det handlar både om ersättnings-

rekryteringar för medarbetare som går till andra arbetsgivare samt pensionsavgångar.  

 

Personalstruktur 

Under året har förvaltningen strategiskt stöd upphört och dess avdelningar ingår numera i kommunlednings-

förvaltningen. Inom förvaltningen är totalt 121 personer anställda. Förvaltningen består av 7 avdelningar. Ny 

organisation inför 2018 beslutades under december 2017. Samtliga 7 förvaltningschefer tillhör också organisatoriskt 

förvaltningen. Totalt sett är andelen kvinnor 61,7 %. Bland avdelningarna varierar könsfördelningen, t ex inom 

administrativa avdelningen är 80 % kvinnor och på IT-avdelningen är endast 11 % kvinnor och bland chefer är 

kvinnornas andel 61 %. 

 
Anställda per avdelning 

 
 
Utveckling antal anställda totalt 
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Förvaltningen har en medelålder på 50 år, där männens medelålder är nära 

52 år, kvinnornas strax under 49 år. Den högsta medelåldern har IT-

avdelningen med drygt 52 år, liksom gruppen chefer som är nära 55år. 

Informationsenheten har den lägsta medelåldern med nära 47 år. Under året 

har 3 män gått i pension med en snittålder på 66,3 år. Vid årets sluta är 22 

anställda 60 år eller äldre. 12 av dessa är män dvs. hela 26 % av männen 

inom förvaltningen. 

 

Trygga anställningar 

Av de tillsvidareanställda har en varit deltidsanställd under året, en befattning som vid årsskiftet utökades till heltid. 

Andelen timmar utförda av timanställda har ökat då ekonomiavdelningen haft korta anställningar för semesterperioden 

och korttidsvikariat på grund av sjukskrivningar. Även inom näringslivsenheten har delar av en vakans ersatts med 

timanställningar under vissa perioder. Totalt omfattar timanställningar 0,85 av en årsarbetare. 

 

Lön  
Kvinnors lön i förhållande till män totalt inom förvaltningen är 93,99 

%. Inom de olika avdelningarna är dock differenserna stora. Minst är 

den på administrativa avdelningen med ca 96 % och störst på 

näringsliv med 69,2 % och på strategiska enheten med 130,7%.  

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat under året och uppgår nu till 4,5 % att jämföra med föregående års 3,5 % för strategiskt stöd och 

2,9 inom kommunledningskontoret. Orsaken är enstaka långtidssjukrivningar vid tre av verksamheterna. Totalt ligger 

sjukfrånvaron på lägre nivå än kommunen totalt som är 6,1. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % för förvaltningen 
 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 4,45 2,9 5,2 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 59,66 25,7 80 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,78 2,1 8,0 6,6 

Sjukfrånvaro män 2,42 4,1 0,9 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 0,87 3,2 1,9 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,89 2,1 8,0 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,12 3,6 3,1 6,7 

 

 

Ekonomiavdelningen och informationsenheten har högre sjuktal än övriga avdelningar, något som framförallt kan 

förklaras av långtidssjukrivningar. Båda avdelningarna är medvetna om detta och arbetar för att hantera situationen. 

Bland chefer är också sjukfrånvaron högre genomsnittet i kommunen. 

     

 

 

 

  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 39 433 38 520 40 949 

Medianlön 35 350 34 452 36 450 
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Personalbokslut kultur, park och fritid 
 

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare samt att säkra kompetensen inom verksamheterna, arbetar förvaltningen aktivt 

för att möjliggöra helårsanställningar för säsongsanställda inom avdelning Park genom kombinationsanställningar. Ett 

arbete som under 2017 resulterat i ytterligare en tillsvidareanställning. Förvaltningen deltar även i riktade mässor för att 

attrahera nya medarbetare. 2017 har 18 lediga befattningar utannonserats, att jämföra med förra årets 13 tjänster. 

En minskning av antal sökande till lediga tjänster har setts under flera år, så även detta, när varje utannonserad tjänst i 

snitt genererat 12,5 sökande.  

 

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling, ett steg i detta är exempelvis att i de större enheterna så som 

bibliotek och simhallar finns utsedda idécoacher bland medarbetarna. Förvaltningen arbetar aktivt med jämställdhets-

kartläggning utifrån aktuella frågor. Under 2017 gjordes bland annat en kartläggning av utställare i konsthallen. 

 

Personalstruktur 

Inom förvaltningen arbetar totalt 89 personer, (86 personer i december 2016). Flest anställda arbetar inom avdelningen 

för fritid vilka även har den mest representativa fördelningen mellan kvinnor och män.  

  
Anställda per avdelning 
 

 
 
Utveckling totalt antal anställda  

 

 
 

Medelåldern i förvaltningen är 49,5 år att jämföra med kommunen totalt på 

46,8 år. Förvaltningens medelålder är densamma som året innan. Högst 

medelålder har männen med 53,1 år jämfört med 47,7 år för kvinnorna. 

Under året har 3 personer tagit ut ålderspension, samtliga kvinnor, 

snittåldern för ålderspension var 64,7 år, totalt för Piteå kommun är det 64,4 

år.   

 

Trygga anställningar 
Av samtliga anställda på förvaltningen har 93 % heltidsanställningar (91 % 

år 2016) Det är en något högre andel män som är anställda på heltid, 97 %, 

av kvinnorna har 91 % en heltidsanställning. Deltiderna kan förklaras med 

egna önskemål om lägre tjänstgöringsgrad samt deltidspensioner. 
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Andel heltidsanställda per avdelning 

 

 
 

Förvaltningens nyttjande av timanställningar har minskat med 10 % till 9938 vilket representerar 5 årsarbetare. 

Nyttjande av timanställningar kan variera något från år till år och är kopplat till verksamhetensbeskaffenhet där kortare 

projekt och anställningar är en del av uppdraget. 

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 96,5 %. (97,5% år 2016 

Medellönen för männen är alltså 3,5 % högre än för kvinnorna. 

Fortsatt analys av detta kommer att göras i den årliga 

lönekartläggningen.  

 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger kvar på samma nivå 3,6 % som 2016 och 2015. Detta är fortsatt markant lägre 

än kommunens 6,1 %. Högst sjukfrånvaro, 6,7 %, har medarbetarna inom parkavdelningen. De kvinnliga medarbetarna 

i förvaltningen står för en högre sjukfrånvaro 4,5 % jämfört med männens 2,3 %. Av förvaltningens totala sjukfrånvaro 

utgör 46,4 % långtidssjukskrivningar, en ökning mot föregående år (39,5 %). Avdelningen kultur har lägst andel med 

långtidssjukskrivna, 22,6 %. Högst sjukfrånvaro har medarbetare i åldersgruppen upp till 29 år.  

 
 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 3,6 3,6 3,6 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 46,4 39,5 44 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,5 4,6 4,4 6,6 

Sjukfrånvaro män 2,3 2,1 2,5 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 4,3 1,9 3,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,9 5,1 3,4 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 3,2 2,8 3,9 6,7 

 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för kultur, park 

och fritid var 89 % vilket är en fortsatt positiv ökning (81 % för år 2016 och 78 % år 2015)  
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Personalbokslut räddningstjänsten 
 

Räddningstjänsten är en attraktiv arbetsplats som ofta tar emot praktikanter. Det gäller både från gymnasiet och från 

utbildningar mot verksamhetsområdet, såsom SMO och brandingenjörsutbildningar. När räddningstjänsten deltar i 

mässor, t ex Nolia karriär är de en intressant verksamhet som får många besök.  

 

En av utmaningarna för räddningstjänsten är att rekrytera deltidsbrandmän, tack vare inflyttning från andra kommuner 

har de mest akuta behovet kunnat tillgodoses. Även utbildade brandingenjörer har varit en utmaning men under året 

kunde en vakant tjänst som brandingenjör tillsättas. Förvaltningen har rekryterat en ny avdelningschef vilken tillsattes 

av en internt sökande. Semestervikariaten inför 2018 för hela Norrbotten samordnas av Piteå kommun. En stor del av 

arbetet genomfördes under december månad. Andelen kvinnliga sökande till semestervikariaten är lågt, senast året var 

ingen semestervikarie kvinna. Personalen som arbetar i aktiv räddningstjänst anställs nästan uteslutande i samband med 

sommarens semesterperioder. Anställningen inleds alltid med någon veckas praktisk introduktion på arbetsplatsen enligt 

uppgjord rutin. Personal i deltidskåren som saknar grundläggande utbildning ges viss praktisk utbildning innan 

medarbetaren går in i aktiv tjänstgöring. Det finns en stor medvetenhet att det kommer finnas behov av lednings-

personal, inte minst bland deltidskåren. Arbetet har inletts för kunna utbilda personal för dessa uppdrag. 

 

Personalstruktur  

Antalet anställda har under året ökat med en medarbetare till 44 och det beror på att en medarbetare har fått sin 

anställning överförd från Kommunledningsförvaltningen under året. Totalt arbetar 6 kvinnor inom förvaltningen, 2 i 

den operativa verksamheten, 2 inom administration och 2 med förebyggande/säkerhet. I likhet med andra räddnings-

tjänster är andelen kvinnor låg. Även om andelen är låg finns kvinnor representerade i olika yrkeskategorier, vilket inte 

alla kårer i motsvarande omfattning har. 

 
Antal anställda per avdelning 
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Räddningstjänsten har kommunens lägsta medelålder 42,6 år (Piteå kommun 

46,8) även om den har ökat under året från 41,5 år. Under året har ingen gått i 

pension.  

 

Trygga anställningar 

Samtliga medarbetare är heltidsanställda utom i deltidskåren som är arvoderade 

enligt RiB. Under året har antalet timmar som utförts av timanställd minskats 

ytterligare och motsvarar nu endast ca 0,5 årsarbetare, 1076 timmar. Med god 

planering kan de flesta semestervikariaten erbjudas med månadslön men andra korttidsbehov måste täckas med 

timanställd personal. 

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till männens är 101,2 %. Sammantaget har kvinnor högre medel och medianlön än männen 

utifrån deras lön bland specialister är högre än genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Inom förvaltningen har totala sjukfrånvaron ökat något från 2,2 % och uppgår till 3,2 % varav den största andelen 

påverkas av enstaka medarbetares långtidssjukskrivning.  

 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 3,2 2,2 2,1 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 68,6 44 56 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 2,0 0,0 1,3 6,6 

Sjukfrånvaro män 3,3 0,8 2,4 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 0,0 0,8 0,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,9 1,4 0,8 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 11 5,2 5,6 6,7 

 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 

räddningstjänsten var 84 % för 2017 en minskning från 85 % föregående år.  

  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 30 771 31 083 30 722 

Medianlön 27 221 28 038 26 553 
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Personalbokslut samhällsbyggnad 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning. Detta exempelvis genom 

samarbeten med universiteten gällande praktik och examensarbeten. Vissa avdelningar erbjuder även praktikplatser för 

elever i yrkesutbildningar. 

 

Antalet utannonserade lediga jobb har minskat kraftigt från 83 under 2016 till 38 stycken år 2017. Detta kan förklaras 

med den expansion som flyktingverksamheten hade 2015 och 2016. I snitt har varje utannonserad befattning lockat 12,8 

sökande. De flesta lediga tjänsterna kommer från avdelningen fysisk planering utifrån pensionsavgångar, ökat personal-

behov samt ökad rörlighet. I syfte att ha en likriktad introducering finns en checklista upprättad utifrån roll och 

uppdrag. Samhällsbyggnad arbetar systematiskt med kompetensutveckling av medarbetare för att klara förvaltningens 

olika uppdrag. En del av detta är effektivisering av processerna och nya arbetsmetoder, bland annat med hjälp av 

digitalisering.  
 

Personalstruktur  

Vid årets slut hade förvaltningen totalt 264 anställda att jämföra med 293 anställda i december 2016. Det är i stort sett 

uteslutande inom flyktingverksamheten som minskningen har skett. Flyktingverksamheten har under året haft flera 

omstruktureringar av sin verksamhet för att anpassas till den minskade omfattningen. Under året har uppsägningar på 

grund av arbetsbrist genomförts vid tre tillfällen. Förvaltningen har en relativ jämn könsfördelning. Andelen kvinnor är 

59 %. Ett tydligt undantag är dock avdelningen teknik och gator med endast 5 % kvinnor.  

 
Anställda per avdelning 

 
 
Utveckling antal anställda 
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Medelåldern har ökat något till 47,4 år (46,6 år 2016), att jämföra med 

hela kommunen där medelåldern är 46,8 år. Ökningen kan förklaras 

bland annat med att de yngsta medarbetarna (med kortast anställningstid) 

har sagts upp inom flyktingverksamheten. Medelåldern är generellt inom 

förvaltningen är lika för män och kvinnor, dock finns ojämn ålders-

struktur inom vissa verksamhetsområden. Under året har 2 män tagit ut 

ålderspension vid 65 års ålder. Per december 2017 var 40 personer 60 år 

eller äldre. Inom vissa yrkesområden kommer det att finnas utmaningar 

att rekrytera personal med önskvärd kompetens.  

 
Trygga anställningar 
Av samtliga anställda inom förvaltningen har 89 % heltidsanställningar, likvärdigt med föregående år. Antalet timmar 

som utförs av timanställda minskar till motsvarande 16 årsarbetare (31 894 timmar) i jämförelse med 22 årsarbetare 

förra året. Även detta kan förklaras med det minskade personalbehovet inom flyktingverksamheten. Samhällsbyggnad 

är den förvaltningen i kommunen med störst andel visstidsanställd personal i förhållande till tillsvidareanställda. Detta 

kan dels förklaras av att de som blev uppsagda inom flyktingverksamheten kunde erbjudas kortare visstidsanställningar 

efter uppsägningstiden, dels av ett antal anställningar kopplade till specifika projekt. 

 
Lön 
Kvinnors lön i förhållande är 101,3% i förhållande till männens. 

Samhällsbyggnad är en av tre förvaltningar där kvinnors lön 

överstiger männens. Skälet är bland annat att kvinnor i hög grad 

återfinns på anställningar där det ställs krav på högskoleutbildning 

och är även väl representerade bland chefer.   
 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen för 2017 är 5,1 %, en ökning mot förra årets 4,6 %. Samhällsbyggnad ökar sin 

sjukfrånvaro, medan de flesta andra förvaltningar minskar. Kvinnorna i förvaltningen har en något högre sjukfrånvaro 

5,5 % än männen, 4,5 %. Av den totala sjukfrånvaron är 47,8 % långtidsfrånvaro, en minskning mot förra årets 54,6%. 

Sjukfrånvaron har tidigare år varit relativt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. En tydlig höjning av sjukfrånvaro kan 

nu ses bland medarbetare i åldersgruppen upp till 29 år. 

 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 
 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 5,1 4,6 5,8 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 47,8 54,6 53,0 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,5 5,2 6,7 6,6 

Sjukfrånvaro män 4,5 3,9 4,9 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 6,8 3,2 4,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,0 5,1 5,9 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,7 4,6 4,7 6,7 

 
 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 

Samhällsbyggnad var 82 % 2017 en ökning mot 76 % för 2016. 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 31 077 31 239 30 845 

Medianlön 29 797 30 000 28 820 
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Personalbokslut socialtjänsten 
 

Det finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov av baspersonal inom förvaltningen, särskilt inför sommaren men också 

inom yrkesgrupperna socionomer, chefer samt all legitimerad personal. Under året har arbetet med avancerad resurs 

planering (ARP) startats inom vissa verksamheter, vilket är ett arbetssätt där man samplanerar schemaläggningen 

mellan flera verksamheter. Något som medfört ökade resurser i form av personal i de verksamheter som omfattas av 

ARP. Som ett led i att stärka kompetensen inom förvaltningen har ett 25-tal personer erbjudits undersköterskeutbildning 

kombinerat med deltidsarbete på 50 % inom ramen för projektet ”Kompetenslyftet”. Under året har ett arbete pågått 

inom stöd till barn och familjer med syfte att hitta en långsiktig plan för att attrahera och behålla socionomer inom 

kommunens verksamheter. Arbetssättet förväntas kunna appliceras inom övriga delar av förvaltningen i syfte att 

attrahera även andra yrkesgrupper. Med anledning av det stora rekryteringsbehovet som fanns inför sommaren utökades 

sommaravtalet till att även gälla baspersonal och ett särskilt erbjudande skickades till pensionerad personal. Under året 

343 tjänster rekryterats. Tidigare har en minskning av antal sökande per tjänst setts under flera år, under 2017 har denna 

trend brutits då varje utannonserad tjänst i snitt genererat 6,1 ansökningar (5 sökande per utannonserad tjänst 2016).  

 

Stora delar av socialtjänstens personal har under året inbjudits till en föreläsning med Christina Stielli under temat 

”Skapa arbetsglädje” vilken var mycket uppskattad av medarbetarna. Arbetsgrupper inom socialtjänsten har också haft 

möjlighet att söka en riktad friskvårdspeng via socialchefen, detta utöver den ordinarie friskvårdsersättning som alla 

medarbetare i Piteå kommun erbjuds.   

 

Personalstruktur 

Antal anställda inom socialtjänsten har ökat under de senaste åren. Den största ökning skedde mellan åren 2012-2015, 

därefter har det skett en stabilisering. Från 2016 till 2017 har ökningen endast utgjorts av 9 medarbetare. Inom stöd och 

omsorg har två nya boenden öppnats under året vilket förklarar ökningen (19 medarbetare) av antal anställda inom 

avdelningen. Vad gäller könsfördelningen inom socialtjänsten syns en fortsatt positiv utveckling vad gäller andelen män 

i förhållande till kvinnor. 2017 utgjordes 11,5 % av män, motsvarande siffra föregående år var 11 %.  

 
Antal anställda per avdelning 
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Medelåldern bland de anställda ligger på en likartad nivå som föregående 

år, 45,5 år. Stöd och omsorg har fortsatt den lägsta medelåldern med 44,1 

år. Den högsta medelåldern återfinns inom den administrativa avdelningen 

där medelåldern är 48,8 år. Medelåldern fördelat på kön är förhållandevis 

lik inom socialtjänstens avdelningar med undantag av bemanningsenheten 

där kvinnors medelålder är 47,9 år och männens medelålder är 38,8 år.  

Under året har 34 personer tagit ut ålderspension, 32 kvinnor och 2 män, 

den genomsnittliga pensionsåldern var 66,3 år. Per december 2017 var 275 

personer 60 år eller äldre, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka 

kommande års rekryteringsbehov. Samma siffra föregående år var 257 

personer. 

 

Trygga anställningar 

Inom socialtjänsten är heltidsanställning en rättighet enligt Hel/Del-modellen, med undantag för personliga assistenter 

och journattsanställd personal, vilka också har undantagits i denna statistik. Trots att heltidsanställning är en rättighet 

uppgår inte andel heltidsanställda 100 %. En förklaring kan vara att månadsanställda vikarier, vilka inte omfattas av 

Hel/Del, finns med i de redovisade siffrorna. Andel heltidsanställda på totalen är 97,4 %, vilket är relativt oförändrat i 

jämförelse med föregående år då siffran var 97,3 %. Det är i högre grad kvinnor som arbetar heltid inom förvaltningen, 

där uppgår siffran till 97,6 % under 2017 vilket är en marginell förändring mot föregående år. Av männen arbetar 95,6 

% heltid vilket är en något lägre siffra jämfört med föregående år.  

 

 

Under 2017 utfördes 400 889 timmar vilket motsvarar 203 årsarbetare. Detta är en markant minskning jämfört med 

föregående år då motsvarande siffra var 446 960 timmar (226 årsarbetare). Äldreomsorgen står för den största andelen 

av timtidsuttaget. Några bidragande faktorer till denna minskning kan bero på utökningen av bemanningspoolen samt 

den sänkta sjukfrånvaron. Socialtjänstens bemanningspool har utökats under 2017 vilket med stor sannolikhet har haft 

effekt på minskat timtidsuttag. 

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 100,34 %, vilket är oförändrat 

jämfört med föregående år. Förvaltningens arbete för jämställda löner 

fungerar och skillnaden mellan kvinnor och mäns löner är marginell.  

 

 

Sjukfrånvaro 

Den positiva trenden med sjunkande sjuktal fortsätter. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 7,8 % vilket är en stor 

minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 9,7 %. Socialtjänsten har fortsatt högre sjukfrånvaro i 

jämförelse med Piteå kommuns totala sjuktal men differensen har minskat avsevärt. 56,5 % av den totala sjukfrånvaron 

i förvaltningen utgörs av långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) vilket också är en minskning jämfört med föregående år. 

Noterbart är att kvinnornas sjukfrånvaro har minskat från 10,1 % (2016) till 8,1 % (2017). Männens sjukfrånvaro har 

också minskat men differensen är inte lika stor som kvinnorna jämfört med föregående år.  

 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 
Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 7,8 9,7 9,8 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 56,5 62,1 60 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,1 10,1 10,4 6,6 

Sjukfrånvaro män 5,6 6,7 5,3 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 6,1 9,0 7,8 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 7,9 10,3 9,9 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 8,2 9,5 10,3 6,7 

 

Frisktal 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 

socialtjänsten var 75 % för 2017. Jämfört med föregående år syns en förbättring med 16 %.  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 26 437 26 447 26 362 

Medianlön 26 000 26 011 25 805 
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Personalbokslut utbildningsförvaltningen 
 

Utbildningsförvaltningen har under 2017 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning. Totalt har 163 

annonseringar/rekryteringsärenden påbörjats under året. 25 rekryteringsärenden har blivit inställda under året på grund 

av bristande behörighet i urvalet av sökande. Utbildningsförvaltningen har haft problem att finna legitimerade lärare i 

vissa ämnen, främst matematik och naturorienterande ämnen. Med en stor andel anställda över 60 år förväntas ett 

fortsatt växande arbete med kompetensförsörjning under kommande år. Under året rekryterades flera nya arbetsledare. 

Till förvaltningens centrala administration rekryterades under 2017; förvaltningschef, för- och grundskolechef samt en 

förvaltnings-ekonom. Grundskolan rekryterade 5 nya rektorer och Strömbacka gymnasium rekryterade ytterligare en 

rektor.   

Förvaltningen tog över huvudmannaskap för Grans Naturbruksgymnasium från Region Norrbotten under 2017. 

Verksamheten innebar 58 nya medarbetare, varav tre chefer med nya befattningar och nya arbetstidsavtal. Under året 

har förvaltningen varit representerad vid flera mässor för att synas och attrahera studenter och andra till att söka arbete 

och bo i Piteå kommun. Poolverksamheten har trots rekryteringar under året inte kunnat täcka förvaltningens 

vikariebehov, med anledning av den begränsade tillgången på vikarier togs ett beslut om förändrade rutiner kring 

beviljande av ledigheter. Med anledning av detta blev det efter sommaren, verksamhetens eget ansvar att samordna 

planerade ledigheter. Utbildningsförvaltningen har under 2017 provat ett nytt sätt att introducera nya medarbetare. Vid 

ett par tillfällen har nya medarbetare i grupp fått introduktion i sin pedagogiska roll av arbetsledare i verksamheten.  

Under året har ett projekt med införande av flextid i förskolan genomförts. Resultatet har varit mycket positivt vilket 

medfört att flexibel arbetstid kommer att införas i alla förskolor från och med 2018.  

Personalstruktur 

Vid 2017 års slut finns totalt 1555 månadsanställda. Det är 47 personer mer än föregående år. Ökningen beror främst på 

en utökad bemanning inom förskolan och samt verksamhetsövergången av Grans Naturbruksgymnasium. Under 2017 

har ett arbete påbörjats för att avveckla mottagningsenheten för nyanlända på Piteå havsbad vilket planeras bli klart 

under vårterminen 2018. Könsfördelningen i utbildningsförvaltningen ligger i linje med övriga landet. Av utbildnings-

förvaltningens anställda är 80 % kvinnor, jämnast könsfördelning finns bland lärarna i gymnasieskolan, inom förskolan 

återfinns minst andel män. 

 
Anställda per avdelning 
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Utveckling för antal anställda  

 

 
 

Medelåldern är 47 år under 2017, vilket är samma värde som föregående år. 

Högst medelålder har man inom administrationen med 53 år. Någon stor 

skillnad mellan könen går inte att se. Under året har 36 personer tagit ut 

ålderspension, 29 kvinnor och 7 män, snittåldern för dessa var 64,6 år. 

 

 

Trygga anställningar 
Av det totala antalet anställda i förvaltningen har 91 % en heltidsanställning. 

Det är en sänkning med 1 % i jämförelse med föregående år. Totalt har 

utbildningsförvaltningen nyttjat 69063 timmar för timanställningar vilket motsvarar 34,9 årsarbetare i jämförelse med 

39 årsarbetare föregående år. Det innebär en minskning under 2017 med 4,1 årsarbetare. En minskning som kan 

förklaras med förvaltningens nya rutiner gällande planerad frånvaro.   

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män inom utbildningsförvaltningen är 93,44 

%. Skillnaden kan förklaras utifrån könsfördelningen där fler män arbetar 

inom gymnasieskolan.   

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2017 minskat till 5,1 %, det är en minskning med 0,9 % från föregående år. 

Samtidigt går det att se en konstant ökad sjukfrånvaro bland förvaltningens manliga anställda. I jämförelse ligger 

sjukfrånvaron i förvaltningen på en lägre nivå än genomsnittet för Piteå kommun. Trots en minskning återfinns den 

största sjukfrånvaron bland vikariepoolens personal med 9,2 %. Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 

7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för utbildningsförvaltningen var 72 % 2017 vilket är en förbättring med 

3 % från 2016.   

 

Under året har förutom ett aktivt rehabiliteringsarbete, ett arbete med hälsofrämjande fokus genomförts av skolledarna 

vilket har resulterat i att sjukfrånvaron har minskat. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av största vikt att 

sjukfrånvaron fortsätter att minska då det finns ett stort behov av alla medarbetare och deras kompetens. Stor del av 

sjukskrivningarna beror på stressproblematik och det är av största vikt att arbetet fortsätter under kommande år. 

 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 5,1 6,0 6,2 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,8 60,8 59,3 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,6 6,6 7,1 6,6 

Sjukfrånvaro män 3,4 3,1 2,2 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 4,1 3,7 3,6 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,4 5,2 5,2 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 6,2 7,1 7,4 6,7 
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Medellön 31 297 30 870 33 037 

Medianlön 30 011 29 681 33 055 

20-29
7%

30-39
19%

40-49
32%

50-59
28%

60-
14%

Åldersstruktur

(527 av 943)



PITEÅ KOMMUN 2018-03-05

Kommunstyrelsens förslag

ANSLAGSÖVERFÖRING

TILL ÅR

2018

(528 av 943)



Sida 2

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 18-03-05

Resultaträkning/-budget (tkr) Förslag Förslag

Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan

2017 2018 2018 finansnetto 2018 2 018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 578 100 386 471 386 471 386 421 386 471

Verksamhetens kostnader -2 706 309 -2 528 255 -4 346,0 20 000 -2 512 601 -2 535 064 -2 532 493

Netto styrelse/nämnder -2 128 209 -2 141 784 -4 346,0 20 000,0 -2 126 130 -2 148 643 -2 146 022

Central pott till KS förfogande -53 547 -53 547 -122 742 -203 342

Individuell del pensioner -83 259 -85 027 -85 027 -88 879 -92 913

Pensionsskuldförändring -9 577 -13 308 -13 308 -8 938 -20 095

Avskrivningar -106 641 -115 943 -115 943 -121 299 -124 895

Verksamhetens nettokostnader -2 327 686 -2 409 609 -4 346,0 20 000 -2 393 955 -2 490 501 -2 587 267

Skatteintäkter 2 035 962 2 074 346 -2 674 2 071 672 2 114 987 2 168 299

Generellt statsbidrag o utjämning 323 617 357 647 357 647 367 298 385 302

Finansnetto 22 959 23 464 23 464 22 264 21 964

Ränta pensionsavsättning -5 954 -5 427 -5 427 -6 331 -8 105

Årets resultat 48 898 40 421 -4 346,0 17 326 53 401 7 717 -19 807

varav ränteintäkter reservfonden 4 418 2 800 2 800 2 800 2 800

7 717 -19 807

Balanskravsutredning 2017

2017 års resultat enligt resultatbudget 48 898,0

Avgår realisationsvinster 0,0

Årets budgeterade resultat efter 

balanskravsjusteringar 48 898,0

Förslag medel till RuR -25 000,0

Årets balanskravsresultat 23 898,0

(529 av 943)



Sida 3

Kassaflödesanalys/-budget (tkr) Förslag Förslag

Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan

2017 2018 2018 finansnetto 2018 2018 2019 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 48 898 40 421 -4 346 17 326 53 401 7 717 -19 807

Justering för av- och nedskrivningar  106 641 115 943 0 0 115 943 121 299 124 895

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 95 918 103 762 0 103 762 104 148 121 113

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 251 457 260 126 -4 346 17 326 273 106 233 164 226 201
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 41 526

Ökning(-)/minskning(+) förråd 202

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar -4 653

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar 0

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -104 185 -81 669 -81 669 -85 027 -88 879

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 347 178 457 -4 346 17 326 191 437 148 137 137 322

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -152 899 -236 688 -66 063 -302 751 -192 000 -160 000

Förskjutning investeringar -13 000 30 000 17 000 -13 000 -13 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -18 568

Investering i finansiella anläggningstillgångar 12

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -171 455 -249 688 -36 063 0 -285 751 -205 000 -173 000

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag ) 9 806

Ökning långfristiga fordringar -1 435

Minskning av långfristiga fordringar 1 502

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 873 0 0 0 0 0 0

Årets kassaflöde 22 765 -71 231 -40 409 17 326 -94 314 -56 863 -35 678

varav kommunen 23 000 -74 031 -40 409 17 326 -97 114 -59 663 -38 478

varav reservfond -235 2 800 2 800 2 800 2 800
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Förslag Förslag

Specifikation - Justering övriga ej likviditets- Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan

påverkande poster 2017 2018 2018 finansnetto 2018 2018 2019 2020

Individuell del pensioner 83 259 85 027 85 027,0 88 879 92 913

Pensionsskuldförändring 9 577 13 308 13 308,0 8 938 20 095

Ränta pensionsavsättning 4 362 5 427 5 427,0 6 331 8 105

Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar 539

Upplösning investeringsbidrag -1 819

Summa förändring 95 918 103 762 0 0 103 762,0 104 148 121 113

(531 av 943)
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Balansräkning/-budget (tkr) Förslag Förslag

Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan

2017 2018 2018 finansnetto 2018 2018 2019 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0,0 0 0

Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier 2 120 748 133 745 36 063,0 0 2 290 556,0 2 361 257 2 396 362

Värdepapper,  andelar 516 010 0 0 0 516 010,0 516 010 516 010

Långfristiga fordringar 1 874 0 0 0 1 874,0 1 874 1 874

Summa anläggningstillgångar 2 638 632 133 745 36 063,0 0 2 808 440,0 2 879 141 2 914 246

Omsättningstillgångar

Förråd 2 804 0 0 0 2 804,0 2 804 2 804

Fordringar kortfristiga 195 048 0 0 0 195 048,0 195 048 195 048

Kortfristiga placeringar 119 576 0 0 0 119 576,0 119 576 119 576

Likvida medel kommunen 202 143 -74 031 -40 409,0 17 326 105 029,0 45 366 6 888

Likvida medel reservfond 66 661 2 800 0,0 0 69 461,0 72 261 75 061

Summa omsättningstillgångar 586 232 -71 231 -40 409,0 17 326 491 918,0 435 055 399 377

SUMMA TILLGÅNGAR 3 224 864 62 514 -4 346,0 17 326 3 300 358,0 3 314 196 3 313 623

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 2 379 703 40 421 -4 346,0 17 326 2 478 151,0 2 472 868 2 440 061

därav årets resultat 48 898 53 401,0 7 717 -19 807

Avsättningar

Avsättningar för pensioner  175 150 18 735 0 0 193 885,0 209 154 237 354

Andra avsättningar kortfristiga 0 0,0 0 0

Summa avsättningar 175 150 18 735 0 0 193 885,0 209 154 237 354

Skulder

Långfristiga skulder (för investeringsbidrag) 45 047

Kortfristiga skulder 624 964 3 358 0 0 628 322,0 632 174 636 208

Summa skulder 670 011 3 358 0 0 628 322,0 632 174 636 208

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 

SKULDER 3 224 864 62 514 -4 346,0 17 326 3 300 358,0 3 314 196 3 313 623
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Finansiella nyckeltal Förslag Förslag

Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan

2017 2018 2018 finansnetto 2018 2018 2019 2020

EGET KAPITAL TOTALT

Utgående balans 2 379 703 40 421 -4 346,0 17 326 2 433 104,0 2 472 868 2 440 061

Årets förändring via resultatrkg 48 898 40 421 -4 346,0 17 326 53 401,0 7 717 -19 807

SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98 73,8 73,6 75,1 74,6 74,1

Resultatets andel av skatteintäkter och 

statsbidrag i % 2,07 1,66 2,20 0,31 -0,78

Likviditet i % av externa utgifter 9,3 6,8 5,9 4,0 2,7

Betalningsberedskap antal dagar 33 24 21 14 10

Externa utgifter i tkr 2 880 803 2 913 159 40 409,0 -20 000 2 933 568,0 2 947 833 2 997 714
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 18-03-05

Anslagsöverföring bokslut 2017 till 2018 Drift Sid 1 (2)

KS:s

V-hetText Äskande förslag Anm.

tkr tkr

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Automatiska anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut: 1 356,0 1 356,0
Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresa 

avsätts till projekt för uthållig kommun) 0,0 0,0

Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2017-års 

kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag 10,0 10,0

Social investeringsfond 500,0 500,0

Verksamhets-/utvecklingspott 846,0 846,0

Övriga äskanden: 1 568,0 790,0
Medel för investeringsfrämjande arbete till följd av försäljning

av The Node Pole 750,0 0,0

Innovation och verksamhetsutveckling senarelagd projektstart 528,0 500,0

Stratsys/Diver införandeprojekt it-stöd styrning och ledning 200,0 200,0

Koncernredovisningssystem införandeprojekt 90,0 90,0

KS-gemensam: 1 500,0 1 200,0
Lärande rekrytering (16KS566) Europeiska socialfonden 900,0 900,0

Fristadskommun (16KS377) 600,0 300,0

Summa Kommunledningsförvaltningen 4 424,0 3 346,0

varav engångs 2018 4 424,0 3 346,0

KS Räddningstjänst

Tidigare erhållet ej nyttjat statligt bidrag för civilförsvarsplanering 150,0 0,0

Extra anslag för fördjupad studie avseende gemensam organisation för 

räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn 150,0 0,0

Summa KS Räddningstjänst 300,0 0,0

varav engångs 2018 300,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnden
Ramökning bidragskostnader till fristående enheter för måltider och IT 

som ej finns i ramen. 2 400,0 0,0
Ramökning ökade kostnader skolskjutsar from hösten 2017 pga 

nyanlända 2 600,0 0,0

Ramökning ökade hyreskostnader Havsbadet 5 624,0 0,0

Summa Barn- och utbildningsnämnden 10 624,0 0,0

varav engångs 2018 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden

Summa Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0

varav engångs 2018 0,0 0,0

Socialnämnden
Konkret förslag bostadsförsörjning gruppbostadsplatser (engångs) 500,0 Nytt BB 180212

Familjehemsrekrytering (engångs) 500,0 Nytt BB 180212

Summa Socialnämnden 0,0 1 000,0

varav engångs 2018 0,0 1 000,0
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Sid 2 (2)

KS:s

V-hetText Äskande förslag Anm.

tkr tkr

Miljö- och tillsynsnämnden

Summa Miljö- och tillsynsnämnden 0,0 0,0

varav engångs 2018 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 0,0

varav engångs 2018 0,0 0,0

TOTALT Anslagsöverföring nämnder 15 348,0 4 346,0

varav engångs 2018 4 724,0 4 346,0
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Anslagsöverföring 2018

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 18-03-05

Finansiering 2018 förändring Sid 1 (1)

Ny prognos

V-hetText Förslag Anm.

tkr

Finansiering:

AFA, Avtalspensioner nollpremie 2018 20 000,0 enl AFA beslut

20 000,0

Skatter och statsbidrag:
Skatteunderlag ny prognos 2018 1 087,0

Definitiv kostnadsutjämning 2018 -2 811,0

Definitiv LSS-utjämning 2018 -463,0

Kommunal fastighetsskatt SKL prognos januari 2018 -487,0

Summa skatter o statsbidrag -2 674,0

Finansiering förändring (ökade intäkter) 17 326,0

TOTALT Finansiering förändring 17 326,0
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 18-03-05

Anslagsöverföring bokslut 2017 till 2018 Investeringar Sid 1 (3)

KS:s

V-het Text Äskande förslag Anm.

tkr tkr

Kommunfullmäktige

Summa Kommunfullmäktige 0,0 0,0

Kommunstyrelsen

Centralt konto för investeringar (pott hos KS)

10070 Parkeringsautomater 2 000,0 2 000,0

10080 Gruppboende Stöd och omsorg 6 000,0 6 000,0

10085 Fåröbron 16 500,0 16 500,0

10090 Byacentrum upprustning 225,0 225,0

10092 Nybyggnad äldreboende 3 500,0 3 500,0

10097 Allmän investeringsfond 14 356,0 14 356,0

Summa Kommunstyrelsen centralt konto 42 581,0 42 581,0

Kommunledningsförvaltningen

11029 It-stöd för styrning och ledning 1 647,0 1 647,0

11030 Inre farledsprojekt KLK 9 008,0 9 008,0

11031 Återställning Bondökanalen -37 318,0 -37 318,0

11032 Lindbäckstomt Haraholmen -9 000,0 -9 000,0

11033 Flytt av marinan Haraholmen 8 794,0 8 794,0

11034 Omr norr om väg 505 Haraholmen 216,0 216,0

10036 Fåröbron -1 083,0 -1 083,0

10037 Bostadsförsörjning 2 500,0 2 500,0

10034 Kommunal ledningsplats 283,0 283,0

Summa Kommunledningsförvaltningen -24 953,0 -24 953,0

Kommunstyrelsen Räddningstjänst

19001 Investeringsram räddningen 3 442,0 3 442,0

Summa Räddningstjänsten 3 442,0 3 442,0

Summa Kommunstyrelsen 21 070,0 21 070,0

Barn- och utbildningsnämnden

16018 LekMit 2,0 2,0

16028 IKT-satsning grundskola/förskola 769,0 769,0

16035 Invent Munksunds fsk 72,0 72,0

16038 Ospec invent förskola/grundskola 1 461,0 1 461,0

16040 Inventarier Backgårdsskolan 17,0 17,0

16041 Ombyggn Tekniksal Hortlax 65,0 65,0

16045 Inventarier Munksundsskola 26,0 26,0

16052 Inventarier försk, skol 1 000,0 1 000,0

16104 Fordon och maskiner 2 724,0 2 724,0

16105 GY 2011 undervisningsinventarier 154,0 154,0

16121 Grans IT -2 288,0 -2 288,0

Summa Barn- och utbildningsnämnden 4 002,0 4 002,0

Överförmyndarnämnden

11062 IT-System ÖFN 160,0 160,0

Summa Överförmyndarnämnden 160,0 160,0
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KS:s Sid 2 (3)

V-het Text Äskande förslag Anm.

tkr tkr

Kultur- och fritidsnämnden

15045 Lekparksplan 400,0 400,0

15047 Kulturtorget Stadsvapnet 173,0 173,0

15050 Ispist LF 934,0 934,0

15051 Lindbäckstadion Etapp 2 7 963,0 7 963,0

15058 Konstparken 102,0 102,0

15062 Övertryckshall 8 572,0 8 572,0

15067 Folkhälsoåtgärder 161,0 161,0

15097 Boksbuss 60,0 60,0

15400 Skärgårdspaketet inkl muddring

Summa Kultur- och fritidsnämnden 18 365,0 18 365,0

Miljö och tillsynsnämnden

13502 Ecos 2 108,0 108,0

Summa Miljö- och tillsynsnämnden 108,0 108,0

Socialnämnden

17006 Datorer VIVA baspersonal 54,0 54,0

17008 Investeringsram ospec 33,0 33,0

17504 Invent. Grpboende Kärnhus 48,0 48,0

17505 Invent. grpbo småstuggr 2 18,0 18,0

17612 Trygghetslarm ordinärt boende SO 104,0 104,0

17737 Omvandling av lokaler 185,0 185,0

17753 Hörselslingor ÄO 210,0 210,0

17754 Larm vård- o omsorgsboende -11,0 -11,0

17755 Trygghetslarm ordinärt boende ÄO 975,0 975,0

17757 Nytt vård- omsorgsboende ÄO 2,0 2,0

17758 Låsanordning fönster VO-boenden 45,0 45,0

17759 Inventarier Äldrecentral 44,0 44,0

Verksamhetanspassat sprinklersystem Korallen 700,0 Nytt KS 180305

Summa Socialnämnden 1 707,0 2 407,0

Samhällsbyggnadsnämnden

11012 Byacentrum Norrfjärden, återstående medel 94,0 94,0

13013 WebGIS 129,0 129,0

summa 11, 13, 14, 18 223,0 223,0

22002 Exploatering Furunäset 249,0 249,0

22008 Infrastruktur Pitholm 871,0 871,0

22017 Infrastruktur Acusticum 4 054,0 4 054,0

22030 Proj Öjeby centrum 741,0 741,0
22100     Reinvest Teknik o gator -5,0 -5,0
22207     Fåröbron -1 027,0 -1 027,0
22400     GC-väg enl plan -637,0 -637,0
22402     Gc-väg enl pl Strömnäsg 46,0 46,0
22503     Preem Bergsviken 1 105,0 1 105,0
22602     Kv Tallen, åtg busstation 6,0 6,0
22800     Ospec.investeringsram 78,0 78,0
23101     Exploatering Ljungheden -82,0 -82,0
23102     Exploatering Strömnäsback 2 486,0 2 486,0
23200     Exploatering Klubben 151,0 151,0

23600     Exploatering Bergsviken 2:18 961,0 961,0

23700     Transp byte fordon 1 779,0 1 779,0

summa 22 och 23 10 776,0 10 776,0

24000 Ombyggnad av gator (reinvesteringar) 64,0 64,0

summa 24 64,0 64,0

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 11 063,0 11 063,0
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KS:s Sid 3 (3)

V-het Text Äskande förslag Anm.

tkr tkr

Fastighets- och servicenämnden

20100 Ospec inventarier 278,0 278,0

summa 20 278,0 278,0

21621 Västra Kajen Replipunkt -34,0 -34,0

21625 Strömbacka Ö20 -140,0 -140,0

21630 Trafiksituation skolor Öjebyn 322,0 322,0

21650 Öjeby produktionskök -269,0 -269,0

21655 Öjeby produktionskök, om- o tillb -872,0 -872,0

21830 Budget reinvesteringar 881,0 881,0

21855 Reinvesteringar Stadshus -9 481,0 -9 481,0

summa 21 -9 593,0 -9 593,0

28600 Skolstrukturförändringar 10 322,0 10 322,0

summa 28 nyby/omby BUN 10 322,0 10 322,0

29340 Nytt vård- och omsorgsboende 7 881,0 7 881,0

summa 290, 293 nyby/omb fastighets 7 881,0 7 881,0

0,0 0,0

summa 290 nyby/omb kultur/fritid 0,0 0,0

0,0 0,0

summa 293 nyby/omb socialen 0,0 0,0

0,0 0,0

summa 279 Parkeringshus 0,0 0,0

Summa Fastighets- och servicenämnden 8 888,0 8 888,0

varav Fastighets- och servicenämnden -1 434,0 -1 434,0

Barn- och utbildningsnämnden 10 322,0 10 322,0

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0

Socialnämnden 0,0 0,0

8 888,0 8 888,0

TOTALT Anslagsöverföring investeringar 65 363,0 66 063,0
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1.0 Riktlinjernas syfte och roll i budgetarbetet

Bakgrund
Bakgrundsmaterial som ligger till grund för dessa riktlinjer och som kan vara värda att läsa i samband 
med riktlinjerna är

- Årsredovisning 2017
- Omvärldsanalys för perioden 2019-2021

Syfte
Riktlinjernas är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om 
kommunfullmäktiges viljeinriktning och tydliga uppdrag till nämnderna. 

Riktlinjernas syfte är att tydliggöra de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och 
verksamhetsplan.

Roller
Under ett valår är det kommunfullmäktige som valdes vid förra valet som beslutar om riktlinjerna 
medan det kommer att vara det kommunfullmäktige som väljs i allmänna val som kommer att besluta 
om budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021. 

Planeringsprocessen
Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen enligt bilden nedan. 
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1.1 Planeringsprocess 2019 – 2021 

Bilden visar hur planeringsprocesserna löper 
under våren och vilka delar som ingår för såväl 
Piteå kommun och Piteå kommuns koncernbolag. 

Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera 
perspektiv samtidigt

 Årsredovisningen utgör grund för perspektivet 
föregående år 2017

 Nuvarande VEP utgör grund för perspektivet 
innevarande år 2018

Utvecklingsperspektiven utgör grund för 
prioritering

 Omvärldsanalysen utgör grund för 
perspektivet framtid 2019- framåt

 Prioriteringar för planperioden
      2019-2021

Beslutsprocessen 

 Verksamhetsplan och budget fastställs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i 
november.

 I november fastställer kommunfullmäktige 
skattesats. 
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2.0 Dialoger om utmaningar

Inför framtagandet av årets riktlinjer har dialoger genomförts med såväl medarbetare, företag, 
föreningar och medborgare. Dialogerna har genomförts dels med handläggargrupp, dels med 
samverkansgrupp, dels i en sammansatt dialog med ett 50 tal representanter från civilsamhällets olika 
delar. De utmaningar som framkom beskrivs i kortfattad version nedan.  

Tillväxt (synpunkter från dialogmöte 2018-01-09)

Stads- och landsbygd, kompletterar varandra
Det finns engagemang och aktivitet för den egna bygden med det som behövs är att kommunen bidrar 
med förutsättningar för att även landsbygden ska kunna växa. Tydliggör och förklara de ambitioner 
som finns med bildandet av landsbygdscentra. Man kan inte förvänta sig att samhället ska betala åt 
mig. Valet att bosätta sig perifert innebär också ett val att avstå vissa samhällsfunktioner. Många väljer 
också att bo stadsnära och i centrum, det är viktigt att stad och land kompletterar varandra och utgör 
olika boendemiljöer för olika målgrupper.

Kommunen bör vara en möjliggörare för engagemang och drivkrafter som finns i civilsamhället. 
Därför är det viktigt att kommunen har en helhetssyn. Kommunen behöver inte göra allt. En viktig 
förutsättning för tillväxt är infrastruktur.

Bostäder som konkurrensfördel – Attraktiv mark att bygga på
Styrkor är varierade boendeformer, attraktiva boendemiljöer men det krävs mod att släppa attraktiv 
mark för byggande i stad och land, samtidigt med mod för att inte bygga på viss mark t.ex. åkermark. 
Piteå ska behålla sin kaxiga småsyskonattityd.  

Inflyttning - Att vilja stanna kvar
Miljöer som gör att man vill stanna kvar
Miljöer som gör att man vill komma tillbaka
Miljöer som stimulerar till inflyttning

Kompetensförsörjning – Brist på utbildad arbetskraft
Generationsskiftet börjar märkas och blir tydligare när nya arbetsplatser tillskapas. Konkurrensen om 
arbetskraft är märkbar. Det är svårt att få utbildad personal. Utbildning i samarbete med 
gymnasieskolan och andra utbildningsaktörer är viktigt. 

Tillit och tilltro (synpunkter från dialogmöte 2018-01-09)
Piteandans ena sida - Det som bidrar till tillit och trygghet är att Piteå är ett relativt litet samhälle, 
man känner varandra. Tryggheten och tilliten stärks genom stark gemenskap. Lokaltidningen bidrar 
också till känslan av gemenskap.
Piteandans andra sida – ”Ett Piteå för alla”, Pitebor är inte så öppna som de själva tror. Trevliga men 
svårt att komma ”in på livet”. Man måste passa in i ”Pitemodellen”. 

Integration – Mångfald och nya resurser
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en god integration. Integration är viktigt för att kunna 
lära sig språket, därför är det olyckligt att språkintroduktionen på gymnasieskolan ligger i ett eget hus. 
Ett antal personer vittnar om svårighet att få arbete trots utbildning. 
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Kvinnors hälsa Akut fråga om Piteå ska vara en attraktiv boendeort! Om Piteå ska vara en attraktiv 
ort behöver man komma tillrätta med kvinnors ohälsa. Kulturen är viktig för att kvinnor ska trivas och 
vilja bo och leva i Piteå.  Kvinnors ohälsa – vilken roll spelar männen?  

Ungas hälsa Föräldramöten skulle kunna ha en viktig social funktion. 
Fler mötesplatser för unga behövs. Erbjuda ungdomar platser att hänga på – gärna vuxna i närheten. 
När föräldrarna inte räcker till måste samhället kompensera. Satsa på barn och unga. 

Service och tjänster (synpunkter från dialogmöte 2018-01-09)

Prioritering - ”rätt saker” 
Prioritera kommunens knappa resurser? Andelen äldre-äldre ökar, äldre lever längre och håller sig 
friska längre. Vård, skola och omsorg räcker inte för att skapa ett attraktivt samhälle. Ta vara på 
nyanländas resurser, ge dem individuell hjälp, stöd och praktikplatser på arbetsplatserna. Kommunens 
ansvar att utbilda anställningsbar arbetskraft. Det är ”att spara”, att arbeta förebyggande tillsammans, 
då kan kommunen undvika framtida kostnader.

Barn och unga - Viktigt att satsa tidigt. 
Förebyggande åtgärder. Hur stötta barn och familjer som har det svårt samt hantera det ökade 
missbruket i samhället? Prioritera barn och unga. Samarbete mellan skolan, polisen och framför allt ett 
stort föräldraansvar. Kan intensivt stöd komma in redan mot tidigare åldrar? Skolan är forumet, 
formerna/hjälpen förutsätter samarbete med andra. Stöd till unga föräldrar så att de klarar sitt 
föräldraskap. Hur hantera missbruksproblematiken och utsatta familjer/barn/unga? Behov av 
mötesplatser/lokaler att träffas i. Arbeta förebyggande och fånga upp utsatta barn i tidiga åldrar. 

Digitalisering i ökad omfattning är bra men sårbarheten ökar.

Samarbete är en förutsättning – ensam är inte stark. 
Samverkan – kommunen och föreningar, samt föreningar emellan. Det ställer nya krav på 
föreningarna? Är det möjligt/genomförbart? Föreningslivet och kommunen bör samarbeta i högre 
utsträckning.

Utifrån ett medarbetarperspektiv (synpunkter från dialogmöte 2018-01-09)
 Att prioritera – göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Hur ska vi göra i verksamheten för att nå målen 

som är prioriterade. Välja är också att välja bort. Tydlighet, information och kommunikation.
 Arbeta med framtidstro – ungdomar som har det bra men mår dåligt och har inte några drömmar. 
 Synliggöra resultaten, det händer i Piteå, bygga stoltheten, allt bra som vi gör. 

 Arbetsmiljö – för att klara utmaningarna måste medarbetarna orka, ta vara på engagemanget som 
finns, men också visa på eget ansvar. Vi måste skapa tid för reflektion och eftertanke i 
organisationen. Hur gör vi det? 

 Kompetensförsörjning – medarbetare som vill vara kvar och utvecklas med oss. Piteå kommun 
ska arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser så att sjukfrånvaron minskar, uppmuntra att utbilda sig 
till ”våra” yrken. När medarbetare pratar om sina goda och intressanta jobb uppmuntrar det andra 
att söka sig till Piteå kommun.
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3.0 Styr- och ledningssystem 
Piteå kommun vill styra mot en kommun som växer och utvecklas
Piteå kommuns styr och ledningssystemet utgör den viljeinriktning som kommunen har; vision, 
strategiska områden och mål. Styr- och ledningssystem och mål presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

Roller i styrsystemet
Piteå kommuns styr och ledningssystem syftar till att tydliggöra kommunfullmäktiges styrning av 
nämnder och styrelser.
 Kommunfullmäktige har tydliggjort alla nämnders och bolags ansvar för övergripande mål, genom 

att uttrycka gemensamma mål samt särskilt riktade mål till vissa nämnder och bolag. 
 Kommunfullmäktige har laglig skyldighet av ansvarsutkrävande, för att kunna ta beslut om 

nämndernas ansvarsfrihet. Riktade mål och specifika nämndsmål och nyckeltal är ett sätt för 
kommunfullmäktige att utöva denna styrning och kontroll.

3.1 Mål inför budgetarbetet
A/ Prioriterade mål 
Piteå kommun har sedan 2013 arbetat med följande prioriterade mål för alla nämnder och bolag 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare. 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

B/ Målvärde för kompetensförsörjning 
 Minskad sjukfrånvaro till max 6 procent
 Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 år till 65,5 år.

C/ Målvärde för Ekonomi
 Resultatet ska uppgå till 1,5 -2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär 

en årlig resultatnivå om 36 - 49 mkr beräknat på 2018 års skatter och generella statsbidrag.
 Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
 Huvudprincipen är att Piteå kommun inte ska ha några lån. Undantag kan ske för bostadsbyggande 

samt för strategiskt långsiktiga investeringar.
 Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun

D/ Mål för koncernen
Piteå Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av 
 Piteå kommuns vision, strategiska områden samt riktade övergripande mål
 Koncernen Piteå Kommunföretag ABs Strategiska plan med tillhörande mål
 Årlig utdelning ska ske enligt strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB. 

Bolagsspecifika mål kan formulerats av respektive bolag utifrån av kommunfullmäktige/Piteå 
Kommunföretag AB fastställd

 Bolagsordning 
 Ägardirektiv 
 Andra styrande policydokument eller specifika planer som bolagen omfattas av
 Övergripande mål i dessa riktlinjer 
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4.0 Förutsättningar för budgetarbetet 2019-2021 

Piteå Kommuns har möjligheter att klara målet om 43 000 invånare till i mitten av 20- talet. Målet 
siktar dessutom mot 46 000 till 2030, vilket kommer att kräva både insatser och åtgärder; 

- För att nå befolkningsmålet på kort och lång sikt kommer det att krävas omfattande, 
tidsbegränsade satsningar som under en period på 5-10 år kan komma att innebära påfrestningar på 
kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i 
planarbetet främst för mark och bostäder.

- Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet och transparens 
behöver utvecklas som ett led i att stärka lokalsamhällestilliten. 

- Flyktingmottagande innebär långsiktigt utökade förutsättningar för att nå befolkningsmålet, 
samtidigt innebär flyktingmottagandet på kort sikt fortfarande utmaningar såväl för den 
kommunala organisationen som för samhället i stort. 

- Viktiga tillväxtfaktorer för Piteå är att öka mångfalden i samhället, öka samverkan med 
civilsamhället för att kunna inkludera nya medborgare. Det är också viktigt att kunna attrahera 
kvinnor att bosätta sig i Piteå. Att öka mångfalden är både en del i lösningen att nå en 
befolkningsökning och innebär samtidigt nya utmaningar. Innanförskapets murar orsakar 
utanförskap.

- För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas 
möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. 

- För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för 
näringslivet utvecklas samt att nya innovationsmiljöer stärks. För kommunen som organisation 
utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning. 

Inför denna planperiod än de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra och det är svårt 
att beräkna vilka resultatnivåer som kan förväntas uppnås respektive år under planperioden. De största 
osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det 
reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i 
olika former kommer att öka.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2018 uppgår resultat till 40,4 mkr. I förslaget 
till anslagsöverföring till nämnder på 4,3 mkr samt ny beräknad finansiering ökar resultatet till 
53,4 mkr. Därutöver föreslås 66,1 mkr överföras till investeringsbudgeten. 
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4.1 Kompetensförsörjning 

Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om 
arbetskraften är stor. För att klara detta måste alla nämnder arbeta aktivt med allt från att minska 
sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans 
med kommunen samt attrahera nya medarbetare till sin verksamhet. En organisation som präglas av 
mångfald och öppenhet är en organisation som uppfattas attraktiv och utvecklingsinriktad. Piteå 
kommun måste bredda sin rekryteringsbas och ta tillvara allas kompetens, skapa förutsättningar även 
för de som står långt från arbetsmarknaden på grund av etnicitet, funktionsnedsättning eller annat som 
är arbetsbegränsande. Via projekt som pågår i kommunen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andra 
insatser finns goda möjligheter att prova nya presumtiva medarbetare för att öka mångfald.

Personalprognosen för 2018-2023 pekar på att ca 700 medarbetare ska rekryteras per år på tillsvidare- 
eller månadsanställning om vi ska upprätthålla samma tjänstenivå som idag. Förutsatt en pensionsålder 
på 65 år kommer 126 personer att uppnå pensionsålder under 2018-2019. 

För att klara kompetensförsörjning och minska risken för personalomsättning bör varje nämnd/styrelse 
ge medarbetare möjlighet att utvecklas i sitt arbete och ge förutsättningar för en ökad rörlighet mellan 
förvaltningarna så att de motiveras att bli kvar i kommunen. 
Genom att organisera arbetet så att högre effektivitet uppnås där rätt kompetens gör rätt 
arbetsuppgifter, ökar möjligheten att klara uppdraget. Piteå kommun ska vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare som skapar hälsofrämjande arbetsplatser och det ska varje nämnd/styrelse 
arbeta aktivt för att nå. I det arbetet är det viktigt att beakta chefers förutsättningar att utöva ett gott 
ledarskap, då det påverkar arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen.

Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara 
kompetensförsörjningen. Personalavdelningen utgör ett stöd och samarbetspart i arbetet.
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4.2 Ekonomi 

A/ Koncernen
 Bolagskoncernen ska lämna förslag samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär 

ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalité i 
verksamheterna. 

 Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med koncern-VD ta ansvar för de 
ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna de områden som beskrivs under kapitel 6.0. 
Syftet är ökad måluppfyllelse för de övergripande målen med särskilt fokus på de tre prioriterade 
målen. 

B/ Driftbudget kommunen
 Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta för ekonomisk effektivitet i syfte 

att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna 
verksamheten. 

 Taxor och avgifter 
Vissa taxor är kopplade till index med årliga förändringar. Maxtaxor höjs efter beslut av regering/ 
riksdag. Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och 
undvika kraftiga engångshöjningar. 

 Anslagsbindningsnivå 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå. 

 Pott för priskompensation
Den centrala potten för priskompensation uppgår till 7,5 mkr och kommer att fördelas av 
kommunstyrelsen. 

 Utifrån det gemensamma ansvaret att nå de ekonomiska målen ska nämndernas budgetförslag 
hålla sig inom de ekonomiska driftramarna. Inga nya äskanden på driftsbudgeten. Ramar enligt 
bilaga 4 gäller.

 Alla nämnder/styrelse ska ge förslag på taxeförändringar ska redovisas till budgetberedningen. 
Syftet är att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten.

C/ Investeringsbudget Kommunen
Investeringsvolym – 130 mkr i ordinarie investeringsram 
Det finns behov av ett antal strategiska investeringar, som ska bidra till att stärka Piteås 
attraktionskraft i konkurrensen om invånare, arbetskraft och företag. Det handlar till exempel om 
investeringar i form av bostäder. Den långsiktiga investeringsramen finansierad via eget kapital 
bedöms behöva ligga på cirka 130 mkr för kommande planperiod. Investeringsbudget för nytt vård- 
och omsorgsboende äskas enligt kommunens anvisningar för VEP och budget och kommer enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2016 att finansieras via lån. Investeringsbudget för vård- och 
omsorgsboende inräknas inte i ordinarie investeringsram. Därutöver tillkommer investeringsvolymen i 
bolagskoncernen som beräknas bli avsevärt högre. Vi eftersträvar långsiktighet i planeringen av 
strategiska investeringar.
 I budgetarbetet ska alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad 

måluppfyllelse. 

Prioriterade investeringar kommunen 2019-2021
 Skolstruktur
 Vård- och omsorgsboende
 Infrastruktur
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Samverkan 
Öka samverkan med andra inom kommunkoncernen och andra kommuner, som innebär minskade 
kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalité i verksamheterna.
 
Skatteprognoser och befolkningsprognoser med stor osäkerhet
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser som 
presenteras sex gånger år 2018 (februari, april, augusti, september, november och december). 
Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning 
utifrån befolkningssiffror första november. Inför planperioden råder relativt stor osäkerhet om 
skatteunderlagsprognoser, tillgången på arbetskraft samt prognoser om volymökningar inom 
utbildnings- och omsorgsverksamheter. Nationella prognoser görs enbart för 2018 och åren därefter 
baseras på antaganden om konjunkturutveckling samt utvecklingen av efterfrågade välfärdstjänster 
kommande år.

Central pott till KS förfogande 
I VEP 2018-2020 finns i plan för 2019 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som 
fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2018 och 2019 är klara. I den centrala potten finns 
också medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare, generationsväxling samt kompensation för 
prisökningar med mera. 

Resultatutjämningsreserven (RuR) 
Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera 
överskott till en resultatutjämningsreserv (RuR) från och med 1 januari 2013. Kommuner med positivt 
eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter och utjämning-/statsbidrag. Syftet med RUR är att utjämna intäkterna över 
en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige tog 2013-06-03, § 140 beslut om hur reservering kan göras. 

Reservation kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets 
resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas 
till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som 
överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i 
Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att 
avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 8 % av skatteintäkter och statsbidrag.

För år 2017 föreslås en avsättning på 25,0 mkr. 
Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 115,3 mkr (inkl förslag på avsättning 2017).

Följande reservationer är beslutade i RuR
2010 13,7 mkr
2011  3,7 mkr
2012 20,5 mkr
2013 36,1 mkr
2014 0 mkr
2015 8,7 mkr
2016                7,6 mkr 
2017 25,0 mkr (förslag)
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5.0 Uppdrag 

Helhetsperspektiv med gemensamt ansvar
Riktlinjerna för 2019-2021 har en tydlig inriktning mot ett helhetsperspektiv där samtliga nämnder och 
styrelser tar ett gemensamt ansvar för Piteå kommuns utveckling.

5.1 Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag
 Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara 

välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får 
alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 
samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet 
offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. 

5.2 Nämndspecifika uppdrag
 Socialnämnden har ett fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering. 

Detta ska ske i en avvägd balans mellan att möta befintliga och kommande behov och ett 
ekonomiskt perspektiv med en budget i balans. Arbetet innefattar såväl medarbetarskap och 
ledarskap som politisk styrning med den genomförda genomlysningen som grund.

 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa konsekvenser och ge förslag på 
nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering.

5.3 Uppdrag till kommunchefen
 Kommunchefen får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer och VD för Piteå 

kommunföretag AB, ta ansvar för de ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna de 
områden som beskrivs under kapitel 6.0. 

Syftet är ökad måluppfyllelse för övergripande målen med särskilt fokus på de prioriterade målen. 

5.4  Uppdrag till Piteåkommunföretag AB och dess bolag
 VD i Piteå kommunföretag AB får i uppdrag att i samverkan med dotterbolagen arbeta med de 

fokusområden som antas i strategiplan 2019 för Piteå kommunföretag AB.

För strategiplan 2018 har följande fokusområden identifierats: 
 Samverkan inom koncernen 
 Attraktion för boende och näringsliv 
 Påverkansarbete infrastruktur
 VD i Piteå kommunföretag AB får i uppdrag att i samverkan med dotterbolagen redovisa 

individbaserade nyckeltal på kön. 
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6. Ledningskonsekvenser för kommunövergripande 
utvecklingsarbete   

Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som 
identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål. En 
helhetssyn och ett gemensamt arbete är en förutsättning för att nå framgång.

6.1 Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Inflyttning av befolkning i arbetsför ålder                       
Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsökning. Trots det visar 
befolkningsprognosen att sammansättningen av Piteås befolkning innebär en allt mer åldrande 
befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker snabbare än riket i genomsnitt. Det 
är av största vikt att Piteå kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt arbete för 
att inkludera grupper som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra
För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en viktig förutsättning. Kommunen har 
ett behov av att öka attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett spänningsfält som rör 
utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största 
landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i 
dess omland. 
Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds 

- nära i byar/bostadsområden, 
- i landsbygdscentra och stadsdelscentrum
- i Piteå stad

Piteå MR- kommun 2020 
Mänskliga rättigheter (MR) är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen och 
inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och 
öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och 
landsbygd. 

Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av 2020 ska kunna utnämna sig till MR- 
kommun. En inkluderande stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler 
människor vill leva, besöka och verka i kommunen. Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de 
tjänster och den service som kommunen ger piteborna.

Näringslivsklimat    
Piteå har under sin utveckling mot att nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med 
attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det 
arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behöver även den lokala arbets-
marknaden stärkas och det lokala näringslivsklimatet vidareutvecklas. 

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för 
näringsliv och aktörer på orten. Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör 
utvecklas och växa. Det kräver ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. 

Arbetet med att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag i 
syfte att ytterligare företag ska etablera sig på orten och därmed stärka ortens arbetsmarknad. 
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Tillit till lokalsamhället
Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett socialt kapital. 
Tillit kan delas upp i olika delar, dels tillit till nära och kära, tillit till medmänniskor i allmänhet samt 
tillit i lokalsamhället. De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning 
har stor påverkan främst på lokalsamhällestilliten. 

Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de 
allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunens roll handlar om att utveckla 
systematiken för dialog och delaktighet från piteborna och även från civilsamhället. Behovet av dialog 
har utökats från dialoger som underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor. 
Kommunstyrelsen fastställer de områden där dialog ska genomföras. 

Piteå kommun har särskilt belyst tillit i ett antal undersökningar. Resultat från dessa visar på att Piteå 
har en relativt hög lokalsamhällestillit, känner trygghet och upplever en så hög trivsel att de kan tänka 
sig att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet och transparens behöver 
utvecklas som ett led i att stärka tilliten

För att ytterligare stärka tilliten till kommunens verksamheter är det viktigt att kommunicera och 
tydliggöra vilken nivå på service och kvalitet som medborgarna kan förvänta sig för de tjänster som 
kommunen erbjuder. Medarbetarnas stolthet och ambassadörskap kan med fördel utgöra ett underlag 
för att stärka tilliten.

Flickors och kvinnors hälsa
Tillväxt och befolkningsökning bygger på att det finns unga vuxna i barnafödande ålder. Det 
förutsätter att det är en relativt jämn könsfördelning. Idag har Piteås befolkning fler män än kvinnor i 
de flesta åldersgrupper före pensionsålder. 

Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. I dagsläget har Piteås kvinnor ett högre 
sjuktal än vad männen har. Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet men har också en lägre 
medelinkomst. 

Kommunen som arbetsgivare ska aktivt verka för könsblandade arbetsplatser och därmed minska 
andelen könsstereotypa arbetsplatser. Tillsammans med beprövade metoder kan innovation och nya 
jämställda sätt att tänka när det gäller organisering, rekrytering och ledarskap på sikt innebära mer 
jämställda arbetsplatser. Vi uppmärksammar maskulinitetsnormens påverkan på människor och 
samhälle med hjälp av SKL:s program "Maskulinitet och jämställdhet".

I undersökningen Personligt uppger många, framförallt flickor, att de haft huvudvärk, ont i magen, 
sömnsvårigheter och känt sig nedstämda och deppiga

Innovation och digitalisering 
Den demografiska förändringen, medborgarnas förändrade förväntningar, samt ekonomiska 
förutsättningar, digitalisering, automatisering ställer krav på en omfattande förnyelse av våra 
samhällstjänster. I framtidsscenarion för vård, skola, omsorg målas bilder där digitala lösningar tas för 
givna. För att uppnå detta krävs en ökad innovationstakt och vi behöver en kultur som tillåter offensiv 
innovation och verksamhetsutveckling. Detta handlar om såväl medarbetarskap och ledarskap som 
politisk styrning.

Det är viktigt att främja innovativ kultur, processer och stödjande struktur för förnyelse och 
verksamhetsutveckling. Vi behöver också tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan 
människa och teknik. Svenska affärsmodeller av digitala tjänster och varor förändras. Detta har direkt 
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påverkan på kommunens finansieringsalternativ för dessa tjänster. Allt fler system och tekniklösningar 
levereras idag som tjänst/funktion vilket leder till större belastning av verksamheternas driftram, 
istället för att som tidigare hanteras som investeringar. Kommunstyrelsen organiserar det 
kommunövergripande utvecklingsarbetet inom digitaliseringsområdet. 

Utvecklingen ska leda till både en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser och ett 
förnyat service- och tjänsteutbud, med bibehållen tillit och stabilitet. Denna utveckling är till stor del 
användardriven och bör ske i nära samarbete med medborgarna.
Samverkan på regional och nationell nivå är viktigt, samtidigt som dialog och samarbete med 
medborgare och civilsamhälle får en allt större betydelse.
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Bil 1 Tidplan

Tidplan för VEP 2019-2021 samt Årsbudget 2019

Budget/VEP 

Dialogmöte ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2019-2021 tor 2018-02-15

Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2019-2021 mån 2018-03-05

Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2019-2021 mån 2018-03-26

KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningar mån 2018-08-20

Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar mån 2018-08-27

Budgetmaterial från styrelse/nämnder mån 2018-08-27

* Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget

Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd tor 2018-09-27

Budgetberedning (internat i Piteå) (11/10-12/10 fm) tor 2018-10-11

Budgetberedning (internat i Piteå) (11/10-12/10 fm) fre 2018-10-12

KS Arbets- och personalutskott mån 2018-10-22

Kommunstyrelsen tor 2018-11-08

Central samverkansgrupp (MBL-information) tis 2018-11-13

Kommunfullmäktige ons 2018-11-28

Fastställande av budget/VEP samt skattesats

Budgetmaterial från bolagen mån 2018-10-08

KS Arbets- och personalutskott mån 2018-10-22

Kommunstyrelsen tor 2018-11-08

Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget ons 2018-11-28
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag.

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör 
också kommunkoncernens internkontrollplan.
Årsredovisning
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.
Riktlinjer och Verksamhetsplan
Resultat och analyser i 
årsredovisning utgör tillsammans 
med omvärldsanalys grund för 
riktlinjer inför kommande års 
budgetarbete. Övergripande mål och 
nämnds-/bolagsmål för de fyra 
strategiska områdena samt för 
personal och ekonomi, fastställs i 
riktlinjer.
Månads- och delårsbokslut
En gemensam väl fungerande 
process där månadsbokslut 
(kommunen) och delårsbokslut 
(kommun och koncern) signalerar 
eventuella avvikelser och/eller 
förändringar.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet
Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande.
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter.
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 
fyra perspektiv;

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få 
veta vad de får för sina skattepengar.

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
 Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

förslag.
 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag 

inför budget och verksamhetsplan.
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Vision
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från.

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. 
Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 
utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

Strategiska områden och övergripande mål
Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete
I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna.

 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 
och regioner att minska koldioxidutsläppen.

 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.
 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism
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Prioriterade mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Bolag, Alla Nämnder

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Bolag, Alla Nämnder

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Alla Bolag, Alla Nämnder

Riktade övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, KS, PiteBo, PSP

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, Piteå Hamn, 
Pnf, PSP, Pikab (koncernen)

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling KS

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. Kfn, Mtn, Sn, KS

Riktade nämndsmål
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv Sn

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn

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

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Alla Bolag, Rtj

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Alla Bolag
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Måluppfyllelse
Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

 

Analys
Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. 
Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten.
Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen.

Grund för analysen
 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.
 "Andra värden" - ej mätbara.

Redovisning av nyckeltal under året
 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 

respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 

mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.
Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en 
samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun
Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring 
och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens 
hållbarhetskriterier.

 En plats där människor vill bo, verka och leva.
 Jobb och tillväxt ger framtidstro
 En god miljö och hälsa för nästa generation
 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald
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Kommunfullmäktige

Nyckeltal övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar

  -  Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig förbättring

Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

  -  Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig förbättring

Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

  -  Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % Årlig förbättring

Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

Debutålder rökning, alkohol, narkotika Stigande ålder Folkhälsa
Trend - följa utveckling KS

  -  Debutålder rökning, vanligaste åldern Stigande ålder Folkhälsa
Trend - följa utveckling KS

  -  Debutålder alkohol, vanligaste åldern Stigande ålder Folkhälsa
Trend - följa utveckling KS

  -  Debutålder narkotika, vanligaste åldern Stigande ålder Folkhälsa
Trend - följa utveckling KS

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 
månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?", %

Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än länet och riket Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, % 0 %
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

BUN

  -  Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 0 %
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

BUN

  -  Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 0 %
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

BUN

  -  Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 0 % Kontroll BUN

(563 av 943)



Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, % Bland de 25 % bästa

Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

BUN

Medelvärde för elevers upplevelse av studiero Bland de 25 % bästa Kontroll
Agenda 2030 BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5 Bland de 25 % bästa Kontroll
Agenda 2030 BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9 Bland de 25 % bästa Kontroll
Agenda 2030 BUN

  -  Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2 Bland de 25 % bästa Kontroll
Agenda 2030 BUN

Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, % 95 % 2019 Agenda 2030 BUN
  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller 
mycket bra, % 95 % 2019 Agenda 2030 BUN

  -  Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller 
mycket bra, % 95 % 2019 Agenda 2030 BUN

  -  Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller 
mycket bra, % 95 % 2019 Agenda 2030 BUN

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring Folkhälsa
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

KFN

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Barnkonventionen
Agenda 2030

KFN

Antal kontrollerade verksamheter Kvalitetskontroll MTN

  -  Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % Årlig förbättring Kvalitetskontroll
Agenda 2030 MTN

  -  Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 100 % av kontrollerade 
objekt

Folkhälsa
Kontroll
Agenda 2030
Säkerställa att tobak inte säljs 
till barn, och rökning inte sker i 
skolan

MTN

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor 
som berör dem, %

100 Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Agenda 2030

SBN

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 100 Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Agenda 2030

SBN

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande 
tillvaro, %

100 Folkhälsa
Kontroll
Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Agenda 2030

SBN

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %
Mänskliga rättigheter
Agenda 2030
Uppföljning

SOC

  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd 
insats, %

Mänskliga rättigheter
Agenda 2030
Uppföljning

SOC

  -  Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, % Mänskliga rättigheter SOC
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Agenda 2030
Uppföljning

Antal placerade barn och unga
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SOC

  -  Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller 
institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn

Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SOC

  -  Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård)

Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SOC

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj SOC
  -  Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % SOC
  -  Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % SOC
  -  Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och Familj, % SOC

Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SOC

Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, % 0 % Kontroll SOC
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 
mån, %

0 % SOC

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga Trend - följa utveckling ÖFN
  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år 
(förmynderskap) Trend - följa utveckling ÖFN

  -  Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år Trend - följa utveckling ÖFN

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal invånare 43000 till år 2020 Trend - följa utveckling KS
Arbetskraftens storlek 16-64 år Oförändrad till 2020 

(jämfört med 2010)
Trend - följa utveckling KS

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Öka Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Medborgarnas upplevelse

KS

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo 3 nyproduktionsprojekt Trend - följa utveckling Pitebo

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år I nivå med riket

Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SBN

  -  Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år Mål: Högst 4 %
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SBN

  -  Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

SBN

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år

Halvera till 2020 (från 
10,9 2015-12-31)
SBN: I nivå med länet

Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

KS

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 
18-24 år

Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

KS

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år

Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

KS

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen I nivå med rikssnittet

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Livslångt lärande
Agenda 2030
Uppföljning
Tillväxt

SBN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar

  -  Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen I nivå med rikssnittet

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Livslångt lärande
Agenda 2030
Uppföljning
Tillväxt

SBN

  -  Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen I nivå med rikssnittet

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Livslångt lärande
Agenda 2030
Uppföljning
Tillväxt

SBN

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Social hållbarhet
Agenda 2030

SBN

Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår 
till passivt försörjningsstöd, %

Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

SBN

  -  Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet 
och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Minst 75%

Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

SBN

  -  Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till 
aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Minst 75%

Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

SBN

Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, %

Minst 80% Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

SBN

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % Högst 3 % Mänskliga rättigheter
Utveckling
Social hållbarhet
Agenda 2030

SBN

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % Rikssnitt +/- 5 

procentenheter
Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Agenda 2030
Uppmärksamhet över 
utveckling

BUN

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Agenda 2030
Uppmärksamhet över 
utveckling

BUN

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag 220 Kontroll
Trend - följa utveckling

BUN

Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Agenda 2030
Uppmärksamhet över 
utveckling

BUN

Antal studiecirklar 1400 Livslångt lärande
Agenda 2030

KFN

Antal studiecirkeldeltagare 9000 Mänskliga rättigheter
Livslångt lärande
Agenda 2030

KFN

Antal studietimmar 52000 Livslångt lärande
Agenda 2030

KFN

Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, % 100% Kontroll
Barnkonventionen
Social hållbarhet

SBN

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % Årlig förbättring Mänskliga rättigheter
Utveckling
Social hållbarhet
Uppföljning

SBN

Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, %

Minst 60 % Mänskliga rättigheter
Utveckling

SBN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Social hållbarhet
Uppföljning

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter 
avslutad utbildning, %

Minst 80 % Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Livslångt lärande
Uppföljning

SBN

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi Pitebo
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park PSP

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Företagsklimatet i kommunen Trend - följa utveckling KS
  -  Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Trend - följa utveckling KS
  -  Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Trend - följa utveckling KS
  -  Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Trend - följa utveckling KS
Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Trend - följa utveckling

Agenda 2030
KS

Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Trend - följa utveckling
Agenda 2030

KS

Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare Trend - följa utveckling
Agenda 2030

KS

Antal nya registreringar av företag 300 /år Trend - följa utveckling
Agenda 2030 KS

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) I nivå med rikssnittet Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med 
medelvärde

MTN

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar Mäta faktisk handläggningstid MTN
Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) I nivå med rikets 

nöjdkundindex
Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med 
medelvärde

SBN

Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät Piteå 
Hamn

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 18 PNF
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 20 PNF
Antal anställda på Acusticumområdet PSP

Demokrati och öppenhet

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens 
utveckling

Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Öka årligen Mänskliga rättigheter

Tillgänglighet
Agenda 2030

KS

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Utveckling
Agenda 2030

KS

Antal synpunkter Trend - följa utveckling KS
Antal medborgarförslag Trend - följa utveckling KS
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 
personal, index 1-100

Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

KS

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en 
enkel fråga, %

Högre än kommunsnitt Agenda 2030
Värdskap
Bemötande

KS

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % Högre än kommunsnitt Agenda 2030
Värdskap
Bemötande

KS

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Högre än kommunsnitt Tillgänglighet
Agenda 2030
Värdskap
Bemötande

KS

Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i Demokratiutveckling KS
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
kommunen? Lokalsamhällestillit
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen Demokratiutveckling

Lokalsamhällestillit
KS

Andel som har tillit till de flesta människor Lokalsamhällestillit KS

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Andel utrikesfödda av befolkningen, % Öka årligen Mångfald

Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

KS

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska 4000 Mångfald
Integration

KFN

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Agenda 2030
Uppföljning
Befolkningsmål

SBN

  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % 50 %

Mänskliga rättigheter
Utveckling
Agenda 2030
Uppföljning
Befolkningsmål

SBN

Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % 100 % Mänskliga rättigheter
Utveckling
Uppföljning
Befolkningsmål

SBN

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 Jämställdhet

Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Agenda 2030

KS

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer 
samma förutsättningar, %

Jämställdhet
Social hållbarhet

BUN

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar Jämställdhet
Social hållbarhet
Agenda 2030

KS

Ställföreträdare i överförmyndarnämnden, könsfördelning ÖFN

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-
100

Folkhälsa
Trend - följa utveckling
Uthållig kommun

KS

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med rikssnittet Folkhälsa
Jämställdhet
Attraktivitet

KS

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller 
lokalproducerade, % Trend - följa utveckling KS

  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % Trend - följa utveckling KS
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % Trend - följa utveckling KS
  -  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % Trend - följa utveckling KS
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % Högre än länet och riket 

för kvinnor och män
KS

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Kontroll KS

Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare Minst 10 per år och 
medarbetare

Utveckling
Ständiga förbättringar

Alla 
nämnder

  -  Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare Utveckling
Ständiga förbättringar

Alla 
nämnder

Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Mänskliga rättigheter
Utveckling
Agenda 2030

BUN

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 Mänskliga rättigheter
Social, ekologisk och 

KFN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
ekonomisk hållbarhet

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 70 Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet

KFN

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % Årlig förbättring Mäta hygienisk status hos 
besökta livsmedelsanläggningar

MTN

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm)

Agenda 2030
Mäta hur hälsosam och god 
luftkvaliteten är

MTN

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 Agenda 2030
Mäta tillståndet i miljön

MTN

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) -90% till 2020 PNF
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) -30% till 2020 PNF

Fossila koldioxidutsläpp
Utveckling
Agenda 2030
Uthållig kommun

SBN

  -  Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton Co2-ekv/inv Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008

Utveckling
Agenda 2030
Uthållig kommun

SBN

  -  Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008

Utveckling
Agenda 2030
Uthållig kommun

SBN

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %
Kontroll
Ekologisk hållbarhet
Agenda 2030

SBN

  -  Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal 
bilar, %

Utveckling
Agenda 2030
Uthållig kommun

SBN

Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov 
per uppvärmd yta

Minska med 30% till 2020, 
jmf 2008

Agenda 2030 SBN

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 7,8 SBN
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt 
inom energisektorn

PiteEnergi

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg 
Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, %

Piteå 
Hamn

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, % Piteå 
Hamn

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde 
kwh/m2)

Piteå kommun mål 30% 
minskad 
energiförbrukning till år 
2020

Piteå 
Hamn

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet Minst 70% Pireva
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar Pireva
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Pireva
Antal besök på ÅVC, besök/år Pireva
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) Pireva
Antal av Pireva besökta företag Pireva
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Pireva
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % Pireva
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 
exklusive sluttäckningsmaterial, %

Pireva

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv Pireva
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % Pireva
Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och 
miljöpåverkan

Piteå 
Hamn

Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala 
utvecklingsmedel och som införts i verksamheten KS

  -  Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, % KS
  -  Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som 
lett till nya implementerade lösningar, % KS

  -  Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till 
implementerade lösningar, % KS

Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar med syfte att sprida 
utvecklingsidéer/projekt

KS

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nöjdhet med trygghet, index 1-100 Mänskliga rättigheter KS
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Säkerhet
Barnkonventionen
Agenda 2030
Medborgarnas upplevelse

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv Folkhälsa
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Agenda 2030

KS

Tillgänglighet arbetsmarknad -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Över medel för riket Mänskliga rättigheter
Jämförelse andra kommuner

KS

Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande 7 till 2019, skala 1-10 Kontroll
Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

BUN

Tillgänglighet grundskola -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter
Jämförelse andra kommuner

BUN

Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar Mänskliga rättigheter
Verka för ett tryggt Piteå

FSN

Tillgänglighet idrott -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter
Tillgänglighet

KFN

Tillgänglighet kultur -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Över medel för riket Mänskliga rättigheter
Tillgänglighet

KFN

Fysisk tillgänglighet -  sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Bland de 25 % bästa i 
riket

Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling

SBN

Antal km gång- och cykelväg SBN

  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år Utveckling
Agenda 2030 SBN

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år Utveckling SBN
  -  Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 0 Utveckling SBN

  -  Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 0 Utveckling SBN

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter 
(SCB skala 1-10)

7,5 Agenda 2030 SBN

Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Tryggt och tillgängligt

SOC

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Tryggt och tillgängligt

SOC

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Tryggt och tillgängligt

SOC

Försörjningsstöd  - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader Mänskliga rättigheter
Trend - följa utveckling
Tryggt och tillgängligt

SOC

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %

Mänskliga rättigheter
Tryggt och tillgängligt

SOC

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %

95-100 % SOC

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %

95-100 % SOC

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut Mångfald
Kontroll

SOC

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut Mångfald
Kontroll

SOC

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 10 st Pitebo
Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i PiteEnergi
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % Pireva
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, % Pireva
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde 
syreförbrukande ämnen, %

Pireva

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 Mänskliga rättigheter

Attraktivitet
Agenda 2030
Konvention för 

KS
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
funktionsnedsatta

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 Mänskliga rättigheter
Attraktivitet
Agenda 2030
Konvention för 
funktionsnedsatta

KS

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) 1 500 nya bostäder 2020 
från 2015

Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd, antal Trend - följa utveckling
Agenda 2030 SBN

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, % 20 % Pitebo
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning 30 st Pitebo
Genomföra utemiljöprojekt 5 st Pitebo

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 Trend - följa utveckling
Medborgarnas upplevelse KS

  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 Trend - följa utveckling
Medborgarnas upplevelse KS

  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 Trend - följa utveckling
Medborgarnas upplevelse KS

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) 100% PiteEnergi
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och 
kommunikationslösningar av PiteEnergi, %

100 % PiteEnergi

Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod, % Öka Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, jmf 3-årsperiod, % Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, jmf 3-årsperiod, % Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod, % Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, % Piteå 
Hamn

Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % minst 100 % Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % Piteå 
Hamn

  -  Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod % Piteå 
Hamn

Läckage i vattenledningar (antal/år) Pireva
Stopp i avloppsledningar (antal/år) Pireva
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm ≤ än snitt Sverige PiteEnergi
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm ≤ än snitt Sverige PiteEnergi

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, % Bland de 25 % bästa BUN
Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 Trend - följa utveckling

Attraktiv fritid
KFN

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum Kulturen som drivkraft KFN
  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer 130 Kulturen som drivkraft KFN
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido Demokratiutveckling

Tillväxt
KFN

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än kommunsnitt Mänskliga rättigheter KFN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Kulturen som drivkraft

Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer PSP

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk Agenda 2030

Drogförebyggande
KFN

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering

Kontroll
Agenda 2030

MTN

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % Årlig förbättring Mäta efterlevnad av villkor för 
serveringstillstånd

MTN

Personal

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 90 Attraktiv arbetsgivare KS
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 Attraktiv arbetsgivare KS
Sjukfrånvaro, % 6 % Attraktiv arbetsgivare

Folkhälsa
KS

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare
Folkhälsa

KS

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare
Folkhälsa
Jämställdhet

KS

Antal timmar som utförs av timanställda Minska Attraktiv arbetsgivare
Jämställdhet
Kontroll

KS

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % Folkhälsa
Jämställdhet
Mänskliga rättigheter
Agenda 2030

KS

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Öka årligen Attraktiv arbetsgivare
Mänskliga rättigheter

KS

Andel anställda med utländsk bakgrund, % Spegla befolkningen Mångfald
Mänskliga rättigheter

KS

Antal rekryteringar Attraktiv arbetsgivare
Generationsväxling

KS

Pensionsålder, genomsnitt 65,5 år Generationsväxling KS
Andel chefer med mindre än 30 anställda, % 100 % Attraktiv arbetsgivare KS
Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare KS
Antal genomförda examensarbeten Attraktiv arbetsgivare KS
Andel lärare med lärarlegitimation, % BUN
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola, % BUN
  -  Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % BUN
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd 
personal, %

100 % Attraktiv arbetsgivare SOC

Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en 
bra arbetsplats, %

över 70 % Attraktiv arbetsgivare PiteEnergi

Andel kvinnor, % (Pnf) 50 % Attraktiv arbetsgivare
Jämställdhet

PNF

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100 % Attraktiv arbetsgivare Pireva
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal PSP

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Utfall, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet KS
Antal elever/lärare Kontroll BUN
  -  Antal elever/lärare i grundskola Kontroll BUN
  -  Antal elever/lärare gymnasieskolan Kontroll BUN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut) 0 % BUN
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv Jämförelse andra kommuner

God ekonomisk hushållning
Effektivitet
Produktivitet

SBN

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ Trend - följa utveckling SOC
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Trend - följa utveckling SOC
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Trend - följa utveckling SOC
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-
kassan, kr/inv 0-64 år

I nivå med liknande 
kommuner

Uppföljning SOC

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år Trend - följa utveckling SOC
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, 
kr/inv 0-64 år

Trend - följa utveckling SOC

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år Trend - följa utveckling SOC
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare Trend - följa utveckling SOC
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SOC
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Uppföljning SOC
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Uppföljning SOC
Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning SOC
Extern finansieringsgrad, % MTN: 60%

SBN: 40%
Kontroll
Trend - följa utveckling

MTN
SBN

Försäljningsvärdet på Repris, tkr Kontroll
Ekologisk hållbarhet

SBN

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % Målnivån mellan 1,5% -

 2,0%
God ekonomisk hushållning KS

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 dagar Kontroll KS
Soliditet (kommunen), % Målvärde ska utarbetas God ekonomisk hushållning KS
Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0) Kontroll KS
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr 0 kr Effektivitet KS
Soliditet, % Enligt ägardirektiv God ekonomisk hushållning Alla bolag
Soliditet VA-verksamhet >10% Pireva
Soliditet Avfall och Återvinning >30% Pireva
Vakansgrad (bolag), % 3-5 % PNF
Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil God ekonomisk hushållning

Ekologisk hållbarhet
Pireva

Energiförbrukningen, kWh/år God ekonomisk hushållning
Ekologisk hållbarhet

Pireva

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr God ekonomisk hushållning
Effektivitet

Pireva

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % God ekonomisk hushållning Pireva
Antal km reinvesterade VA-ledningar 10 km per år God ekonomisk hushållning Pireva

Nyckeltal riktade nämndsmål

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 200 000 Kontroll

Trend - följa utveckling
KFN

Andel simkunniga i åk 3, % 100% Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling

KFN

Andel simkunniga i åk 5, % 100% Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling

KFN

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % 25% Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Demokratiutveckling

KFN

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90% Folkhälsa
Trend - följa utveckling

KFN
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Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter "Smultron" 600 Utvecklande uppväxt

Utbud
KFN

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 1600 Utvecklande uppväxt
Utbud

KFN

Antal Bokprat för unga på biblioteken Utvecklande uppväxt
Utbud

KFN

Utbildning, arbete och näringsliv

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, % 94 % Kontroll

Trend - följa utveckling BUN

  -  Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), 
hemkommun, %

94 % Kontroll
Trend - följa utveckling BUN

  -  Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 94 % Kontroll
Trend - följa utveckling BUN

Meritvärde i åk 9 och gy 3 Bland de 25 % bästa BUN
  -  Meritvärde i åk 9 Bland de 25 % bästa BUN
  -  Meritvärde i gy 3 Bland de 25 % bästa BUN

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 % Kontroll

Trend - följa utveckling
BUN

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % Kontroll
Trend - följa utveckling

BUN

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) BUN

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet 1200 per år Säkerhet RTJ
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % 100% Attraktiv arbetsgivare

Säkerhet RTJ

  -  Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % 100% Attraktiv arbetsgivare
Säkerhet RTJ

  -  Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % 100% Attraktiv arbetsgivare
Säkerhet RTJ

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning 
och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %

minst 75 % Folkhälsa
Kontroll
Trend - följa utveckling
Social hållbarhet

SOC

  -  Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning, %

Resultat SOC

  -  Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning, %

Resultat SOC

Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" Uppföljning KS

Livsmiljö

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende 0,83 årsarbetare per 

boende
SOC

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde

max 3 månader SOC

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % nöjdhet SOC
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 90 % SOC
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Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal bygglov i landsbygd Levande landsbygd SBN
Antal invånare, stadsbygd Trend - följa utveckling

Levande landsbygd
KS

Antal företagsetableringar i landsbygd Levande landsbygd KS
Antal invånare, landsbygd Trend - följa utveckling

Levande landsbygd
KS

Födelseöverskott, stadsbygd Trend - följa utveckling
Levande landsbygd

KS

Födelseöverskott, landsbygd Trend - följa utveckling
Levande landsbygd

KS

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Antal bränder per år Trend - följa utveckling

Jämförelse andra kommuner
RTJ

Antal bostadsbränder per 1000 invånare Trend - följa utveckling
Jämförelse andra kommuner

RTJ

Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst Jämförelse andra kommuner
Medborgarnas upplevelse

RTJ

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Andel elever som äter lunch alla skoldagar, % Öka Trend - följa utveckling

Kontroll och styrning
BUN

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % Öka Trend - följa utveckling
Kontroll och styrning

BUN

Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen? Trend - följa utveckling
Kontroll och styrning

FSN

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, % Bland de 25 % bästa Trend - följa utveckling
Kontroll och styrning

FSN

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.
Nyckeltal Målvärde Syfte Ansvar
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1300 Resultat

Attraktiv fritid
KFN

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 Attraktiv fritid KFN
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1

Basnyckeltal

Bibliotek
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal bibliotek/bokbuss 7  (2017) Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 

223 101  (2016)
Bibliotekslån, antal/inv 7,9  (2017) Antal årsarbetare, bibliotek 23,4  (2017)

Kv 21,4 / M 2
Nettokostnad bibliotek, kr/inv 467  (2017)

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 18  (2017)

Antal besökare vid stadsbiblioteket 
113 376  (2016)

Antal lån/besökare 1,3  (2016)

Simhallar
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 39  (2017)

Antal besökare simhallar 171 847  (2017) Årsarbetare, simhallar 18,5  (2017)
Kv 14,5 / M 4

Nettokostnad Idrotts- och 
fritidsanläggningar, kr/inv 1 015  (2017)

Antal simhallar/utomhus pool 4  (2017)

Parker
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Årsarbetare, parker 8  (2017)
Kv 1 / M 7

Nettokostnad parker, kr/inv 456  (2017)Antal kommunala parker 15  (2017) Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområden och natur, skala 1-10 7,6  
(2017) Säsongsanställda, parker 37  (2017)

Kv 14 / M 23

Förskola
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal förskolor 43  (2016) Antal barn i förskola 1 810  (2016) Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 

85,4 %  (2016)
Antal barn per lärare (årsarbetare) i 
förskolan 5,3  (2016)

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
146 804  (2016)

Antal fristående förskolor 6  (2016) Antal barn i fristående förskola 154  
(2016)

Genomsnitt antal heltidsplatser per 
barngrupp i förskola  (2017)

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen förskola, % 67,2 %  
(2016)

Nettokostnad förskola hemkommun, 
kr/inv 6 651  (2016)

Fritidsverksamhet
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal fritidshem i kommunen 24  (2017) Antal elever i fritidsverksamhet 1 750  

(2016)
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 
55,6 %  (2016)

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal 17,5  (2016)
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal fristående fritids 3  (2017) Antal elever i fristående fritidsverksamhet 
73  (2016)

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 82,9 %  (2016)

Grundskola
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal skolenheter 25  (2016) Elever i grundskola, hemkommun, antal 

4 061  (2016)
Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
grundskolan 11,6  (2017)

Kostnad grundskola, kr/inskriven elev 
117 702  (2016)

Antal högstadieskolor 8  (2017) Elever i fristående grundskola belägen i 
kommunen, antal 92  (2016)

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning grundskola, % 96,1 %  
(2016)

Nettokostnad grundskola hemkommun, 
kr/inv 11 453  (2016)

Antal fristående skolor 3  (2017)

Gymnasieskola
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 
1 510  (2016)
Kv 659 / M 851

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
högskoleförberedande program 
kommunala skolor, andel (%) 82,3 %  
(2017)
Kv 82,2 % / M 82,4 %

Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
gymnasieskolan 10,9  (2016)

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/inskriven elev 132 804  (2016)

Antal inriktningar, egen gy skola 31  (2017)

Antal elever, annan huvudman 150  (2017) Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 
87,8 %  (2014)
Kv 89,8 % / M 85,8 %

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning gymnasieskola, % 
85,8 %  (2016)

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/inv 4 507  (2016)

Fastigheter
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal lägenheter (som ägs av 
primärkommunen) 663  (2016)

Antal bostadsanpassningar 360  (2017) Årsarbetare, fastigheter 74  (2017)
Kv 5 / M 69

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 3 871  
(2017)

Antal lägenheter med rivningsklausul 10  
(2016)

Planerat underhåll kr/m2 75  (2016)

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 135  
(2016)

Totalarea/inv 6,08  (2016)
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal lägenheter, särskilda boenden 461  
(2016)

Felavhjälpande underhåll kr/m2 57  (2016)

Antal lägenheter, trygghetsboenden 57  
(2016)

Energikostnad/m2 135  (2016)

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 
254 656  (2016)

Måltidsservice
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal tillagningskök 8  (2017) Antal portioner  (2017) Årsarbetare, måltidsservice 121,1  (2017)

Kv 110,1 / M 11
Nettokostnad för måltidsverksamheten, 
kr/inv 1 736kr  (2017)

Antal mottagningskök 48  (2017)

Städ
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Städad golvyta i skolor, m2 113 483  
(2017)

Årsarbetare, städ 86,8  (2017)
Kv 85,8 / M 1

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 
905kr  (2017)

Räddningstjänst
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Andel invånare som nås av räddningstjänst 
inom 30 min 98,6 %  (2017)

Antal utryckningar som räddningstjänst 
medverkat i 667  (2016)

Antal informationsinsatser inom skydd och 
säkerhet riktat till allmänheten 9  (2017)

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i 
räddningstjänstarbete 37,6  (2016)

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 899  
(2016)

Antal räddningstjänst-personal som rycker 
ut inom 90 sek 6  (2017)

Antal räddningstjänst-person tillgängliga 
inom 8-15 min 6  (2017)

Antal räddningsvärn 3  (2017)

Näringsliv
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal lotsärenden  (2017) Antal företagsbesök av näringslivsenheten  

(2017)
Årsarbetare, näringsliv 9  (2017)
Kv 5 / M 4

Nettokostnad näringslivsfrämjande 
åtgärder, kr/inv 744  (2016)

Konsument
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal skuldsatta i Piteå kommun 1 025  
(2017)

Antal pågående ärenden inom budget och 
skuldsanering 170  (2017)

Antal inskickade skuldsaneringar 22  
(2017)

Årsarbetare, konsument 3  (2017)
Kv 3 / M 0

Nettokostnad för konsumentverksamhet, 
kr/inv 46  (2016)

Antal timmar konsumentvägledning med 
juridisk vägledning per vecka 40  (2017)

Antal konsumentkontakter 581  (2017) Antal utförda föreläsningar inom 
konsumentområdet 17  (2017)

Vuxenutbildning
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt 
(unika personer) 1 335  (Dec 2017)

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-
64 år 834  (2016)

Antal deltagare upp till och med 24 år i 
vuxenutbildning (unika personer) 472  
(Dec 2017)

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 
3 218  (Dec 2017)

Andel invånare 20-64 år som deltar i 
vuxenutbildning 4,3 %  (2016)
Kv 5,6 % / M 3,1 %

Antal studerande SFI 276  (Aug 2017)
Kv 133 / M 143

Arbetsmarknad
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, antal 286  (2017)

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 622  (2016)

Flyktingsamordning
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Antal platser, ensamkommande barn 67  
(2017)

Antal inskrivna ensamkommande barn 31  
(Dec 2017)

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 
184  (2016)
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Plan, bygg, mark
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal bygglovsansökningar 650  (2017) Handläggningstid bygg, dagar 35  (2017)

Antal bygglov per aktuell mätperiod 56  
(Aug 2017)

Trafik
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal resor i kollektivtrafik (inkl 
regionaltrafik) 565 470  (2017)

Nettokostnad gator och vägar samt 
parkering, kr/inv 1 974  (2016)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer 
158 772  (2017)

Antal resor med tätortstrafiken 406 698  
(2017)

Livsmedelskontroll
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Genomförda inspektioner, 
livsmedelskontroll  (2017)

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning, kr/inv 51  (2016)

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll  
(2017)

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 
164  (2017)

Hälsoskydd
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Genomförda inspektioner, hälsoskydd  
(2017)

Planerade inspektioner, hälsoskydd  (2017)

Antal kontrollerade tobaksobjekt  (2017)

Ett arbete pågår vid Miljö- och tillsynsnämnden med att ta fram rapporteringsmetoder för basnyckeltalen.

Miljöskydd
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
Planerade inspektioner, miljöskydd  (2017) Genomförda inspektioner, miljöskydd  
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader
(2017)

Antal kontrollerade verksamheter i 
inomhusmiljö  (2017)

Ett arbete pågår vid Miljö- och tillsynsnämnden med att ta fram rapporteringsmetoder för basnyckeltalen.

Alkoholtillsyn
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 
83  (2017)

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn  
(2017)

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd  
(2017)

Ett arbete pågår vid Miljö- och tillsynsnämnden med att ta fram rapporteringsmetoder för basnyckeltalen.

Äldreomsorg
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 28  (Dec 2017)
Kv 19 / M 9

Årsarbetare, äldreomsorg 924,9  (2017)
Kv 862,9 / M 62

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847  
(2016)

Antal särskilda boendeplatser 478  (2017) Antal personer som har hemsjukvård 479  
(2016)

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 0  (Dec 2017)
Kv 0 / M 0

Andel invånare 80+ i särskilt boende 
14,4 %  (2016)
Kv16,9 / M 10,2

Antal planerade besök av nattpatrullen 
15 260  (Dec 2017)

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, 
kr/inv 65+ 21 132  (2016)

Antal personer som har hemtjänst 1 088  
(Dec 2017)

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 10 640  
(2016)

Stöd och omsorg
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg  (2017)

Årsarbetare, stöd och omsorg 600,6  
(2017)
Kv 499,5 / M 101,1

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
1 421  (2016)

Antal särskilda boendeplatser, stöd och 
omsorg  (2017)

Antal inledda utredningar av barn och unga 
301  (Aug 2017)

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg  (2017)

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd 693  (Aug 2017)

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 635  
(2016)
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal personer som alkohol- och 
narkotikagruppen ger stöd till 389  (2017)

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 712  
(2016)

Antal besök på alkohol- och 
narkotikagruppen 9 400  (2017)

Kostnad ordinärt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, 
exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 1 055  
(2016)

Kostnad särskilt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 
0-64 år 719  (2016)

Överförmyndarverksamhet
Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader

Antal avslutade ärenden senaste 12 
månaderna 142  (2017)

Antal aktiva ärenden 585  (2017) Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
5  (Sep 2017)
Kv 4 / M 1

Andel årsräkningar som är granskade inom 
6 månader från sista inlämningsdag 77 %  
(2017)

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 
100  (2017)

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 
347  (2017)
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Bilaga 3c

Hur sammankopplas arbetet med Agenda 2030 till de mål och nyckeltal som 
Piteå kommun har i sitt styr- och ledningssystem.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller därmed för alla. Mänskliga rättigheter omfattar 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

Staten och kommunen har ett juridiskt ansvar att respektera, skydda och uppfylla, följa upp och främja 
de mänskliga rättigheterna på individnivå och samhällsnivå. Social hållbarhet handlar om att bygga ett 
samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av några 
formella eller informella strukturer.

FN antog i september Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och 
gäller alla länder även Sverige. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala 
mål med sammanlagt 169 delmål. Dessa mål ersätter milleniemålen. 

Målen syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, utrota fattigdom och hunger, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 
och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I Sverige har regeringen uttalat att Agenda 2030 är ett verktyg för att nå Mänskliga rättigheter.

Agenda 2030 har 17 globala mål enligt nedan
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Det finns behov av kunskapsuppbyggnad som underlag till fortsatt analys av hur det kommunala 
uppdraget kopplar till mål och delmål då målen är universella och gäller alla länder även Sverige. 
Sverige har en årlig uppföljning och Piteå kommun har varit representerad på regeringens uppföljning 
av Agendan genom att inbjudas och delta i konferens på Rosenbad. 

En enkel kartläggning har genomförts i Piteå kommun för att analysera hur kommunens styr- och 
ledningssystem, med övergripande mål kan relateras till målen i Agenda 2030. I kartläggningen görs 
bedömningen att de flesta av Piteås 14 övergripande mål, kan i varierande grad kopplas till de 17 
målen i agendan. Det mål som inte kan kopplas är det lokala befolkningsmålet Piteå ska år 2020 ha 
43 000 invånare och 2030 46 000 invånare. 

När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt från agendans 17 mål och 169 delmål, med en 
analys utifrån hur mål och nyckeltal i kommunen kan relateras till dem så konstateras tydliga blottor i 
tre målområden: 
- Målområde 2 Hunger och livsmedelsförsörjning, här finns nu på regional nivå Norrbottens 
livsmedelsstrategi Nära mat. 

Avsaknad av nyckeltal: För målområde 15 Ekosystem saknas kommunala nyckeltal liksom för 
målområde 17 Globala partnerskap. Piteå har ett internationellt arbete och ett stort arbete inom EU. 
Det saknas kommunala nyckeltal, men arbetet redovisas årligen i delårs- och årsbokslut.  

När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt i kommunens resultat från årsredovisning 
identifieras fyra utvecklingsområden 
-Målområde 3 God hälsa och välbefinnande delmål 3:5 om alkohol- och droger. 
-Målområde 5 Jämställdhet
-Målområde 6 Rent vatten, utifrån arbetet med vattenskyddsområden
-Målområde 10 Minska ojämlikhet (målet om mångfald)

När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt i omvärldsanalys utskiljs 
- Målområde11 Hållbar urbanisering utifrån utmaningen utveckling i både stads- och landsbygd.

Utifrån ovanstående bedöms följande målområden inom Agenda 2030 vara prioriterade för VEP-
perioden 2018-2020. 

   2. Ingen hunger            (delmål 2:4 Livsmedelsproduktion)
   3. God hälsa och välbefinnande        (delmål 3:5 Alkohol- och drogmissbruk)
   5. Jämställdhet            (delmål 5:1, 5:2,5:4, 5:5 Attityder, diskriminering, deltagande)
   6. Rent vatten och sanitet för alla           (delmål 6:1 Rent vatten)
 10. Minskad ojämlikhet  (område 10)   
 11. Hållbara städer och samhällen    (delmål 11:1 bostäder, 11:3 hållbar urbanisering)
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Bilaga 4a Ramneddragning

Neddragningar av ramar 2013-2018 (driftbudget)
-0,5 % samt

Neddragningar i tkr. -0,9 % ram- -0,15 % ram- riktad ram-

neddragning neddragning neddragning

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kommunfullmäktige -21 -4 -14

Revision -13 -2 -7

Kommunstyrelsen -1 150 -177 -3991

Barn- och utbildningsnämnden -6 752 -1 125 -9703

Fastighets- och servicenämnden -2837

Kultur- och fritidsnämnden -900 -150 -1596

Räddningsnämnden -285 -48 -530

Miljö- och tillsynsnämnden -60

Samhällsbyggnadsnämden -2735

Socialnämnden -5 353 -892 -3801

- justerad ramneddragning till -0,6% 1 785

Socialnämnden justerad ramneddragning -3 568

Överförmyndarnämnden -19 -3 -35

Miljö- och byggnämnden -140 -37

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor 
och vuxenutbildning (NAV) -406 -62

Teknik- och servicenämnden -1 954 -321
- samhällsbyggnad -513 -97

- fastighets- och servicekontoret -1 954 -321

Totalt för samtliga styrelse/nämnder -16 447 -2 818

Förändrat till -0,6% för socialnämnden år 2013 1 785

Summa ramneddragning styrelse/nämnder -14 662 -2 818 0 0 -25 310 0

Enligt VEP 2016-2018 2015 2016 2017 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Ramökning/ramneddragning pga förändring i 

generella statsbidraget 53 -974 -974

Ramförändring pga elevutveckling/volymökning fsk,grsk 3 100 2 400 2 400

Ramförändring för datorer 1+1 ökade driftkostnader 600 400 400

3 753 1 826 1 826

Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 -1 927 0

Fastighets- och servicenämnden

Besparing energitjänsteprojektet -853 -1 767 -1767

Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 -914 0

Socialnämnden

Ramförändring pga förändring i generella 

statsbidraget, ekonomiskt bistånd 904 863 863

Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 -41 0
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Bil 4b Ramtillskott

Ramtillskott 2005-2018 (driftbudget)
ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2018-2020

Ramtillskott i tkr. Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Totalt ram-

tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott

BU 2005-09 2010-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2005-2018

Kommunfullmäktige, ramökn 21 150 171

- engångsanslag 1 450 1 150 20 798 400 3 818

Revision, ramökn 162 20 182

- engångsanslag 64 50 70 1 030 1 214

Kommunstyrelsen centralt, ramökn 1 000 -1 158 2 700 300 3 000 5 842

- engångsanslag 5 000 10 000 1 800 12 788 5 662 1 000 36 250

Kommunledningsförv., ramökn 10 453 9 200 40 500 610 100 200 21 103

- engångsanslag 6 465 2 450 5 000 376 14 291

Barn-/utbildningsnämnden, ramök 6 919 4 158 322 9 795 3 753 3 200 5 465 33 612

- engångsanslag 3 450 4 250 5 347 500 500 1 000 5 150 1 000 21 197

Kultur-/fritidsnämnden, ramökn 3 030 2 425 350 2 270 1 740 300 10 115

- engångsanslag 2 995 412 2 650 1 500 1 500 500 1 850 11 407

Räddningsnämnden, ramökn 1 225 200 250 1 675

- engångsanslag 200 650 50 100 1 000

Socialnämnden, ramökn 35 207 24 375 5 100 7 756 6 148 7 857 20 000 8 000 114 443

- engångsanslag 15 075 42 356 7 000 1 700 1 300 1 500 3 000 71 931

Överförmyndarnämnden, ramökn 600 500 30 41 400 1 571

- engångsanslag 28 50 500 578

Miljö-/byggnämnden, ramökn 1 380 1 380

- engångsanslag 650 650

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor 

och vuxenutbildning (NAV), ramök 3 300 500 41 3 841

- engångsanslag 10 723 7 300 5 000 1 235 24 258

Samhällsbyggnadsndn, ramökn 127 611 738

- engångsanslag 2 000 2 000

Teknik- och servicenämnden

Samhällsbyggnad (Teknik-

/gatukontoret), ramökn 7 158 2 476 1 000 750 11 384

- engångsanslag 1 500 5 160 1 400 8 060

Fastighets-/servicekontoret, ramök 3 675 6 090 1 000 250 11 015

- engångsanslag 4 150 3 800 851 8 801

Fastighets- och servicendn, ramökn 475 550 1 025

Summa nämnder/styrelse 125 831 126 392 33 979 28 076 20 259 32 546 36 224 20 245 423 552

varav ramökning 74 109 48 786 7 462 19 692 16 113 14 258 20 462 17 215 218 097

varav engångsanslag resp år 51 722 77 606 26 517 8 384 4 146 18 288 15 762 3 030 205 455
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Bil 5 Resultatbudg

Resultatbudget/-plan 2018-2020 (tkr)

Budget Plan Plan

VEP 2018-2020: 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 386 471 386 421 386 471

Verksamhetens kostnader -2 528 255 -2 535 064 -2 532 493

Netto styrelse/nämnder -2 141 784 -2 148 643 -2 146 022

Central pott till KS förfogande -53 547 -122 742 -203 342

Pensioner individuell del -85 027 -88 879 -92 913

Pensionsskuldförändring -13 308 -8 938 -20 095

Avskrivningar -115 943 -121 299 -124 895

Verksamhtens nettokostnader -2 409 609 -2 490 501 -2 587 267

Skatteintäkter 2 074 346 2 126 747 2 194 806

Generella statsbidrag och utjämning 357 647 367 298 385 302

Finansnetto 23 464 22 264 21 964

Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning -5 427 -6 331 -8 105

Årets resultat inkl reservfond 40 421 19 477 6 700

varav ränteintäkter reservfond 2 800 2 800 2 800

KS förslag till Anslagsöverföring år 2018:
Engångsanslag till nämnderna -4 346 0 0

Finansiering:
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2018 20 000

Skatteunderlag ny prognos 2018 1 087 -9 938 -24 673

Definitiv kostnadsutjämning 2018 -2 811 -2 281 -2 291

Definitiv LSS-utjämning 2018 -463 -530 -532

Kommunal fastighetsskatt ny prognos  2018 -487 989 989

S:a finansiering 17 326 -11 760 -26 507

Nytt förslag till resultat 2018-2020 53 401 7 717 -19 807

Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag 2,20% 0,31% -0,78%
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Kassaflödesbudget/-plan 2018-2020 (tkr)

Budget Plan Plan

2018 2019 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat enligt VEP 2018-2020 40 421,0 19 477 6 700
KS förslag till anslagsöverföring, drift -4 346,0 0,0 0,0
KS förslag till anslagsöverföring, finansiering 17 326,0 -11 760,0 -26 507,0
Nytt årets resultat 53 401,0 7 717 -19 807

Justering för av- o nedskrivningar 115 943,0 121 299 124 895

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 103 762,0 104 148 121 113

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital 273 106,0 233 164 226 201
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -83 259 -85 027 -88 879

Kassaflöde från den löpande verksamheten 189 847,0 148 137 137 322

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -236 688,0 -192 000 -160 000

KS förslag till anslagsöverföring, investeringar -66 063,0

Förskjutning investeringar 17 000,0 -13 000 -13 000

Investering i finansella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -285 751,0 -205 000 -173 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån

Ökning långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0 0

Årets kassaflöde -95 904,0 -56 863 -35 678

varav kommunen -98 704,0 -59 663 -38 478

varav reservfond 2 800,0 2 800 2 800

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:
Indivuduell del pensioner 85 027 88 879 92 913

Pensionsskuldförändring 13 308 8 938 20 095

Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning 5 427 6 331 8 105

Summa 103 762 104 148 121 113

Förändring kortfristiga skulder:
Utbetalning pensioner individuell del föregående år -83 259 -85 027 -88 879

Summa -83 259 -85 027 -88 879
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Bilaga 6 beräkningsgrunder
Statistik och prognoser

Alla nämnder ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och 
prognoser.

Statistik och prognoser
Det är viktigt att kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser. Presentation ska ske på ett lättillgängligt 
sätt. Vid behov av ytterligare stöd finns en statistikgrupp som kan vara behjälpliga. Kontaktperson för 
statistikgruppen är Henrik Franklin.

IT-stödet Styrning och ledning
Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer. IT-stödet Styrning och 
ledning ska användas i första hand. Kontaktperson: Henrik Franklin

Befolkningsmål och prognos
Vid beräkningar för budget 2019 som bygger på befolkning ska Piteå kommuns befolkningsprognos 
2017-2040 (demografisk framskrivning , ej målprognos) användas. I dessa siffror ingår inte  
asylsökande i de databaser som användas för befolkningsprognoser och befolkningsstatistik. Utifrån 
detta bör fler scenarios ingå som beräkningsunderlag för de verksamheter där befolkningsutvecklingen 
är särskilt viktig.

I en situation efter ett omfattande flyktingmottagande och asylprövning kan det ta upp till ett par år 
innan beslut fattas om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring i en kommun är möjlig. 
Asylboenden påverkar därför planeringsunderlaget. Det leder i sin tur till att planeringsunderlagen, 
framför allt för grundskola, riskerar att bygga på prognoser som visar ett för litet antal barn i skolålder. 
Det är också svårt att förutse hur omfattande eventuell återflyttning till hemland kommer att bli. 
Prognosen återfinns via W:\BOKHYLLAN\Statistik\Befolkning\Befolkningsprognoser\Prognos 2017
Kontaktperson: Henrik Franklin

Kommuninvånarregister (KIR)
Kommuninvånarregistret är den databas där varje veckas aktuella befolkning registreras. En 
eftersläpning på någon vecka finns. KIR ska endast användas vid beräkningar med planering för 
aktuell period. Kontaktperson: Maria Nordberg

Geografisk information (GIS)
Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Informationen ska bygga på 
gemensamma databaser t.ex. kommuninvånarregistret. Systemet innebär att information kan 
presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla 
geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat. Kontaktperson: Krister Vikström och 
Margareta Erstam

Områden som enligt omvärldsanalysen kommer att ge effekter på budgeten
Befolkningsprognos beräknad jämfört med målprognos 
Befolkningsprognosen för 2017 visar att med fler äldre samt färre i arbetsför ålder, har Piteå ett behov 
av att öka andelen unga vuxna, både i form av barnfamiljer och studenter. Då invandring står hela för 
befolkningsökningen är en god mångkulturell miljö av största vikt. 
Piteå kommun köper årligen beräknad befolkningsprognos som bygger på framskriven statistik. Den 
framskrivna prognosen visar att Piteå prognostiseras få en befolkning på 42 413 personer december 
2019. Piteå kommun har ett övergripande mål att nå 43 000 invånare år 2020, den senaste prognosen 
visar att det målet nås 2029. Den senaste prognosen är osäker på grund av åren med varierade 
flyktingströmmar.  
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Den målbaserade prognosen visar på vikten av ökad befolkning för att kunna finansiera ökade 
kostnader utifrån demografi. Kontaktperson: Henrik Franklin

Arbetslöshet
Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetslöshet per län för gruppen 16-64 år, där den senaste för 
Norrbotten bygger på intervjuer med 577 arbetsställen i privat sektor samt nära 100 offentliga 
arbetsgivare. Prognoser görs i juni och december. Prognosen för Norrbotten är en något minskad 
arbetslöshet i december 2018 jämfört med december 2017 (www.arbetsformedlingen.se). Den 
förväntade minskningen av arbetslösheten förklaras främst av ett starkt konjunkturläge samt väntade 
sysselsättningsökningar inom vård- och omsorg samt grundskola. I genomsnitt har Piteå under åren 
2013-2017 legat ca 0,5 procentenheter lägre än länet för total arbetslöshet (öppet arbetslösa samt i 
program med aktivitetsstöd). Skillnaden mellan Piteå och länet har ökat något de senaste åren, till 
Piteås fördel. Vid ett antagande att skillnaden mot länet fortsätter på samma nivå kan en beräkning 
göras för december 2018. Arbetslösheten beräknas då vara oförändrad eller eventuellt minska något i 
linje med ovanstående. Kontaktperson: Leif Wågman

Bostadsbehov
A/ På kort sikt mot delmålet 43 000 invånare
Nuläge
Kommunens inriktning är att det ska ges förutsättningar för minst 1.500 bostäder i syfte att nå 
målet om 43 000 invånare. Vid årsskiftet 2017/2018 var cirka 300 lägenheter, i både en- och 
flerbostadshus samt äldreboenden, i produktion.
Detaljplaner och planläggning i tidiga skeden pågår, prognosen är att i slutet av 2018 finns 
planförutsättningar för att bygga 900-1000 lägenheter. Om det finns intressenter och byggherrar för 
alla projekt kan 1200 bostäder vara färdigbyggda fram till 2021, därmed skulle behovet om bostäder 
kopplat till att Piteå ska bli 43 000 invånare nås.

2018-2021
Bostadsförsörjningsplan är under utarbetande och beräknas antas i KS i maj månad och utgör en viktig 
grund i kommande budgetarbete. Kommunens inriktning i planen för perioden 2018-2021 är att 
möjliggöra att: 
En god mark- och planberedskap och ett attraktivt utbud av kommunal mark ger förutsättningar att 
det färdigställs minst 1 200 bostäder fram till 2021 fördelat på: 
- Ca 200 bostäder i centrum och centrumnära lägen per år. 
- Ca 45 bostäder i stadsdelscentrum5 per år. 
- Ca 30 bostäder i landsbygdscentra6 per år, varav 10-12 är lägenheter i flerbostadshus.

B/ På lång sikt för att nå 46 000 invånare 
Piteå kommuns nuvarande befolkningsutveckling indikerar att Piteå kommun kommer att vara ca 
43 000 personer 2030. Tillsammans med den demografiska förändringen, allt fler ensamhushåll samt 
målet om 46 000 invånare, kan med den beräkningsmetod som Piteå hittills använt indikera på ett 
bostadsbehov på totalt ca 2 400 bostäder från 2018 fram till 2030. 

Det finns behov av metodutveckling för att beräkna bostadsbehovet. Under 2018 inleds ett arbete att 
prognostisera bostadsbehovet underperioden 2021-2030. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen 
och har sin inriktning att 46 000 invånare ska ha sin bostad i Piteå kommun 2030. 
Kontaktperson: Florian Steiner

Flyktingmottagning
Kommuntalet för Piteå kommun är 92 flyktingar under 2018. Finns dock inga avtal mer med 
Migrationsverket/Länsstyrelsen då Staten istället lagstadgade att alla kommuner ska ta emot flyktingar 
och antal fastställs utifrån befolkningstal. Därutöver tar asylboendet vid Piteå havsbad med max 860 
boende. Kontaktperson: Anna Maria Nilsson
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Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd i Piteå och 
Älvsbyns kommuner.

Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2019 
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner för samverkan 
angående överförmyndarverksamhet.

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Piteå och Älvsbyns kommuner benämns i detta 
samverkansavtal fortsättningsvis, nämnden och överförmyndarverksamheteten för 
verksamheten. 

Antaget av kommunfullmäktige i Piteå kommun, 2018- xx-xx, § 

Antaget av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun, 2018- xx –xx, §

§ 1 Inledning 

Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap 16 § 2 stycket 
Föräldrabalken (1949:13), FB och i 3 kap 9 § Kommunallagen (2017:725), KL.  Utöver vad 
som följer av lag gäller även detta samverkansavtal samt mellan kommunerna ingånget 
reglemente för nämnden. 

Syftet med samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd är att långsiktigt kunna 
upprätthålla kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och uppnå kostnadseffektivitet i en 
kunskapsintensiv verksamhet. 

Nämnden är en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. 

§ 2 Värdkommun och arbetsgivare

Piteå kommun är värdkommun och nämnden ingår i Piteå kommuns organisation. Piteå 
kommun är arbetsgivare för all personal vid verksamheten. 

§ 3 Uppgifter

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas verksamhet i enlighet med vad som 
gäller för var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning.

Ärenden som lagligen kan delegeras ska delegeras till tjänstemän vid verksamheten.

§ 4 Administration

Verksamheten ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av nämndens beslut samt 
att planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Verksamheten ska upprätthålla register och personakter och svara för dokumentation, 
rekrytera och utbilda ställföreträdare samt utföra de övriga uppgifter inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Post och handlingar till nämnden som inkommer till Älvsbyns kommun ska datumstämplas 
och snarast vidarebefordras till Piteå kommun.

Verksamheten ska tillhandahålla sekreterare för nämnden. 

§ 5 Service och öppettider

Nämnden ska se till att service lämnas i varje samverkande kommun. Detta kan ske genom 
regelbundet återkommande informationsträffar, information på nämndens 
samverkanskommuners hemsida, kommunernas anslagstavlor och särskild riktad information 
eller på annat sätt. 

Nämnden ska besluta om öppettider för telefonsamtal respektive besök. Nämnden ska 
inhämta synpunkter innan beslut fattas från respektive samverkanskommun. Öppettiderna ska 
anslås på respektive samverkanskommuns hemsida, de kommunala anslagstavlorna och 
meddelas Länsstyrelsen.
 
För att möjliggöra mottagandet av besök i Älvsbyns kommun ska Älvsbyns kommun 
tillhandahålla erforderliga lokaler med iakttagande av det säkerhetsbehov som finns.  Detta 
innebär inte någon extra kostnad för någon av samverkanskommunerna. 

§ 6 Arkiv och personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Piteå kommun är arkivmyndighet.

Piteå kommun ansvarar för handlingar som av nämnden och verksamheten upprättas från och 
med den 1 januari 2019. Aktiva akter* i respektive samverkanskommun ska överflyttas till 
nämnden och Piteå kommun ansvarar då för dem. Med aktiva akter avses ett registrerat 
ställföreträdarskap
 
Nämnden och verksamheten ska ha tillgång till äldre arkiv i Älvsbyns kommun i den mån 
offentlighet och sekretesslagen inte utgör något hinder.  

För tillsyn över nämndens arkiv i Piteå kommun ansvarar centralarkivet i Piteå kommun.

Nämnden ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhet. 

§ 7 Äganderätt till egendom

Piteå kommun äger fast och lös egendom som behövs för nämndens verksamhet förutom den 
lokal som Älvsbyns kommun tillhandhåller för besök. 
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§ 8 Försäkring

Piteå kommun ansvarar för och tecknar försäkringar för nämndens verksamhet och för 
personalen. 

§ 9 Arvode och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i nämnden ska arvoderas i enlighet med de bestämmelser som gäller 
för respektive samverkanskommun som har utsett ledamöterna och ersättarna och denna 
kommun ansvarar för utbetalning av arvode och annan ersättning. 

Var och en av de samverkande kommunerna ersätter separat kostnader för av nämnden 
beslutade utbildningar, tekniska hjälpmedel, resor, konferenser och dylikt för av respektive 
kommun vald ledamot eller ersättare. 

§ 10 Budgetprocess för den gemensamma nämnden

Nämnden finansieras genom kommunbidrag från samverkanskommunerna med utgångspunkt 
från kostnadsfördelningsnyckeln. 

Nettokostnaden för nämndens arbete och verksamhet som regleras i detta avtal ska fördelas 
mellan samverkanskommunerna enligt följande kostnadsfördelningsnyckel; antalet aktiva 
akter* per kommun per den 31/12, året före budgeten fastställs. Underlaget för fördelningen 
enligt kostnadsfördelningsnyckeln utgår i huvudsak enligt vad som angetts i § 11 Underlag för 
kostnadsfördelning i avtalet. (*se definition § 6 i avtalet)

Samverkanskommunerna ska inför start av nämnden redovisa ett ingångsvärde av antalet 
aktiva akter per den 31/12-2018. 

Undantag från kostnadsfördelningsnyckeln är arvoden och kostnader för ensamkommande 
barn enligt § 15 och när nämnden beslutar om ett ställföreträdarskap enligt § 16 i avtalet.

Arbetsprocessen inför budget och årsredovisning och delårsbokslut följer Piteå kommuns 
övergripande process. Förslag på budget ska tillställas Älvsbyns kommun senast den 31 mars 
varje år. Synpunkter ska vara Piteå kommun tillhanda senast den 31 maj. Piteå kommun 
fastställer budget för nämnden senast den 30 juni för kommande verksamhetsår. Fastställande 
kan inte ske innan slutgiltigt godkännande från Älvsbyns kommun. 

§ 11 Underlag för kostnadsfördelning

Piteå kommun upplåter lokaler och utrustning som behövs för verksamheten i Piteå kommun 
samt svarar för investeringar avseende lös egendom och samtliga personalkostnader för 
verksamheten. 

Följande kostnader utgör i huvudsak underlag för kostnadsfördelningen:
 Lön och personalomkostnader 
 Personaladministration inkl. försäkringar
 Ekonomiadministration
 IT inkl. kostnader för ärendehanteringssystem
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 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring för förtroendevalda och anställda och sakförsäkring
 Lokaler/hyreskostnader
 Resor för tjänstepersoner
 Litteratur, kontorsmaterial, kopiering, porto
 Kompetensutveckling
 Arkivskåp som är brandklassade
 Arbetsledning

§ 12 Budget/ driftsbidrag från samverkanskommunerna

Nämnden tilldelas en budget bestående av budgeterad intäkt i form av driftsbidrag från 
respektive kommun, budgeterade kostnader utifrån överenskommen fördelningsnyckel enligt 
§ 11 i detta avtal samt kostnader som härrör från undantag från kostnadsfördelning enligt § 15 
och § 16 i detta avtal. 

§ 13 Reglering av faktisk kostnad

Slutreglering sker utifrån en jämförelse av faktisk kostnad och budgeterad kostnad för 
respektive samverkanskommun. Den faktiska kostnaden regleras i efterhand. Eventuella över- 
och underskott ska regleras inom fyra månader från det att årsredovisning fastställts av 
kommunfullmäktige i Piteå kommun. Piteå kommun ska redovisa och fördela kostnader enligt 
god redovisningssed. 

Delårsbokslut och årsredovisningen ska tillsändas Älvsbyns kommun när den har fastställs av 
Piteå kommunfullmäktige. 

§ 14 Ersättning till värdkommunen

Ersättning enligt kostnadsfördelningsnyckeln ska ske av Älvsbyns kommun till Piteå kommun 
och ska betalas årsvis i förskott till Piteå kommun. 

§ 15 Övriga ekonomiska regleringar- Arvoden och kostnader avseende 
ensamkommande barn

Nämnden ska betala ut arvoden, kostnadsersättningar, tolkkostnader och resekostnader och 
erlägga sociala avgifter avseende godmanskap för ensamkommande barn för 
samverkanskommunerna. Den faktiska kostnaden för detta debiteras, årsvis i efterskott i 
samband med övrig ekonomisk reglering, till den samverkanskommun till vilket ärendet hör 
enligt lag.
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§ 16 Övriga ekonomiska regleringar - Arvoden och kostnader avseende övriga 
ställföreträdarskap

Nämnden ska för samverkanskommunerna betala ut arvoden och kostnadsersättningar samt 
erlägga sociala avgifter avseende godmanskap i övrigt, förvaltarskap och förmynderskap i det 
fall kommunen ska stå för kostnaderna enligt nämndens beslut. Den faktiska kostnaden för 
detta debiteras, årsvis i efterskott i samband med övrig ekonomisk reglering, till Älvsbyns 
kommun till vilket ärendet hör enligt lag.

§ 17 Ny samverkansparter

Om ny kommun vill delta i samverkan ska nytt samverkansavtal upprättas och antas av 
respektive kommuners kommunfullmäktige. 

§ 18 Samråd

Samverkanskommunerna ska inrätta en samrådsgrupp med representanter från varje kommun 
som utses av kommuncheferna. Samrådsgruppen har till uppgift att svara för strategiska 
överväganden som budget, övriga gemensamma frågor som berör samarbetet samt utvärdera 
samverkansarbetet enligt § 23 i avtalet.

Piteå och Älvsbyns kommuner ska samråda kring vilka nyckeltal som ska användas för att 
utvärdera nämndens verksamhet samt vilka övergripande mål som ska gälla för nämnden. 

Samrådsgruppen ska vara medlare i samband med oenighet och otydlighet till följd av avtalet. 
Samrådsgruppen ska träffas regelbundet eller när någon i samrådsgruppen begär det. Begäran 
ska ställas till chefen för verksamheten som svarar för sammankallande och genomförande av 
samrådsgruppens möten. 

Samrådsgruppen ska utse en operativ arbetsgrupp från respektive samverkanskommun. 
Sammansättningen av denna bestäms av respektive samverkanskommun. I den operativa 
arbetsgruppen ska verksamhetsrelaterade driftsfrågor avhandlas.  

§ 19 Insyn i förvaltning

Älvsbyn kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämnden 
och dess verksamhet. Nämnden ska till respektive kommuns fullmäktige regelmässigt 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 20 Mandatperiod

Mandatperioden är i fyra år, räknat från året allmänna val i kommunfullmäktige hållits. 

§ 21 Sammansättning

Nämndens består av 6 ledamöter och 2 ersättare. Tre ledamöter och en ersättare ska utses av 
Piteå kommun och tre ledamöter och en ersättare av Älvsbyns kommun. Av nämndens 
ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. Ordförande utses av Piteå kommun, 
vice ordförande utses av Älvsbyns kommun. 
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§ 22 Nämndens ställning

Nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär. 

§ 23 Uppföljning och utvärdering

Verksamheten ska utvärderas efter år två i varje mandatperiod av samverkanskommunerna. 
Ansvaret för utvärdering är samrådsgruppen enligt § 18 i detta avtal. 

§ 24 Ersättningsanspråk

För eventuella kvar på ersättning för fel eller försummelse i verksamheten som kan komma att 
riktas mot nämnden svarar Piteå kommunen för avseende nya ärenden registrerade efter 1 jan 
2019.

Har ärendet registrerats före 1 jan 2019 men fel eller försummelsen beror på Piteå kommun 
brist är Piteå kommun ansvarig. Beror bristen på fel eller försummelse före 1 jan 2019 och 
som upptäcks av nämnden men beror på en brist hos den kommunen dit ärendet hör enligt lag 
är den kommunen fullt ansvarig för skadan. Älvsbyns kommun äger inte rätt att föra 
regresstalan mot Piteå kommun med anledning av sådana anspråk. 

§ 25 Reglemente

Nämnden regleras av ett särskilt reglemente. Reglementet och ändringar i detta ska fastställas 
av samverkanskommunernas kommunfullmäktige för att vara giltigt. 

§ 26 Riktlinjer för nämnden

Nämnden ska anta styrande dokument för nämnden och dess verksamhet. 

Inför start av nämnden ska Älvsbyns kommuns ställföreträdare under 2018 informeras om 
riktlinjer för årsredovisning för ställföreträdare som gäller hos Piteå kommun.  

§ 27 Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna. 

§ 28 Omförhandling

Båda samverkanskommunerna har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Omförhandlat 
avtal ska beslutas i respektive kommuns kommunfullmäktige. 
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§ 29 Tvist

Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandlingar mellan parterna enligt vad som anges under 18 § samråd i detta avtal. Kan inte 
tvisten lösas ska fråga lyftas till politisk nivå i respektive kommun. 

Om frågan rör ersättning/skadestånd som hänför sig till ett ställföreträdarskap kan någon av 
samverkanskommunerna väcka talan i allmän domstol. Frågan ska dock dessförinnan 
samverkats och förhandlats enligt vad som anges i 18 § i detta avtal. 

§ 30 Avtalstid och uppsägning av avtal

Avtalet gäller från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyns kommuner har godkänt avtalet. 

Uppsägning av avtalet kan göras av var och en av de samverkande kommunerna. Sådan 
uppsägning ska ske skriftligt senast två år före avtalstidens utgång. I annat fall är avtalet varje 
gång förlängt med fyra år i taget. 

Piteå kommun Älvsbyn kommun 

Datum Datum 

Helena Stenberg Helena Öhlund 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Ylva Sundqvist Magnus Nordström 
Kommunchef Kommunchef 
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Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2019 
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd, kallad överförmyndarnämnd i Piteå och Älvsbyns 
kommuner för samverkan angående överförmyndarverksamhet, kallad verksamhet. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Piteå och Älvsbyns kommuner benämns i detta 
reglemente fortsättningsvis, nämnden och överförmyndarverksamheten för verksamheten.

§ 1 inledning

Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap 16 § 2 stycket 
Föräldrabalken (1949:13), FB och i 3 kap 9 § Kommunallagen (2017:725), KL.  Utöver vad 
som följer av lag gäller även detta samverkansavtal samt mellan kommunerna ingånget 
reglemente för nämnden. 

Syftet med samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd är att långsiktigt kunna 
upprätthålla kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och uppnå kostnadseffektivitet i en 
kunskapsintensiv verksamhet. 

Nämnden är en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. 

§ 2 Värdkommun och arbetsgivare

Piteå kommun är värdkommun och nämnden ingår i Piteå kommuns organisation. Piteå 
kommun är arbetsgivare för all personal vid verksamheten.

§ 3 Uppgifter

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas verksamhet i enlighet med vad som 
gäller var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning.

Ärenden som lagligen kan delegeras ska delegeras till tjänstemän vid verksamheten.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden ska till respektive kommuns kommunfullmäktige regelmässigt rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Nämnden ska samråda med berörda nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra 
myndigheter och med enskilda organisationer. 

Nämnden ska anta styrande dokument för nämnden och dess verksamhet. 

Inför start av nämnden ska Älvsbyns kommuns ställföreträdare under 2018 informeras om 
riktlinjer för årsredovisning för ställföreträdare som gäller hos Piteå kommun. 
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§ 4 Administration

Verksamheten ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av nämndens beslut samt 
att planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Verksamheten ska upprätthålla register och personakter och svara för dokumentation, rekrytera 
och utbilda ställföreträdare samt utföra de övriga uppgifter inom nämndens ansvarsområde. 

Post och handlingar till nämnden som inkommer till Älvsbyns kommun ska datumstämplas och 
snarast vidarebefordras till Piteå kommun.

Verksamheten ska tillhandahålla sekreterare för nämnden. 

§ 5 Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut 

Medborgarförslag som fullmäktige i respektive samverkanskommun överlåtit till nämnden för 
beslut ska beredas så nämnden kan besluta i ärendet inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun om 
de beslut som fattats gällande medborgarförslag.  

Nämnden ska även redovisa till kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun de 
ärenden som inte avgjorts inom ett år. 

Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden får inte delegeras. 

Nämnden får med stöd av kommunallagen besluta att den eller de som väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna, 
men inte i beslutet.

§ 6 Ansvar- och rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och styrande dokument 
som Piteå kommuns kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, bestämmelser i detta reglemente samt samverkansavtalet.
 
Nämnden ska till Piteå kommuns kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och nämndens ekonomiska ställning under budgetåret. Rapporten ska framläggas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Delårsrapport och årsredovisning ska tillställas Älvsbyns kommuns kommunfullmäktige efter 
den godkänts av Piteå kommuns kommunfullmäktige. 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll, nämnden 
ska årligen upprätta en plan för kontrollen. 
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§ 7 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet. 

§ 8 Personalansvar

För medarbetare inom nämndens verksamhetsansvar är kommunstyrelsen 
anställningsmyndighet och ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 

§ 9 Nämnden arbetsformer

Kommunfullmäktige i var och en av samverkanskommunerna ska välja ledamöter och ersättare 
som ska representera samverkanskommunen i nämnden. Nämnden består av sex ledamöter och 
två ersättare varav fullmäktige i de samverkande kommunerna utser tre ledamöter och en 
ersättare vardera.  

Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. Ordförande utses av 
Piteå kommun, vice ordförande utses av Älvsbyns kommun.

Nämnden har inget utskott.

§ 10 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 11 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

§ 12 Övriga icke tjänstgörande ersättare 

Övriga icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, dock inte rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 13 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 
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Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden 

§ 14 Tidpunkt 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden får besluta om 
offentliga sammanträden.

§ 15 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på 
annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 16 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska tillkännages på samverkanskommunernas anslagstavlor. 
Verksamheten har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika 
anslagstavlorna.

17 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 

§ 18 Delgivning 

Behörig att motta delgivning å nämndens vägnar är, förutom ordförande och vice ordförande, 
ansvarig chef för verksamheten eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

(793 av 943)



Sid 6

Övrigt 

§ 19 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

§ 20 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.
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Kommunalt partistöd i Piteå kommun
I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. §§29-32 finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Piteå kommun ska därutöver följande gälla:

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Piteå kommun utgår till partier som är representerade i kommun-
fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen. Detta 
innebär att partiet har minst ett mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap Vallagen.

Mottagare av partistöd skall vara en registrerad lokal partiförening, det vill säga en juridisk 
person med säte i Piteå kommun. 

2 § Grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 51 500 kronor per parti och år (2014 års nivå)
- ett mandatstöd, som uppgår till 55 400 kronor per mandat och år (2014 års nivå)
- ett utbildningsstöd enligt bestämmelserna i 4 §

Mandatstöd betalas endast ut för mandat där länsstyrelsen utsett en person till ledamot och 
grundstöd betalas endast ut om minst ett mandat har fyllts av en utsedd person. 

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelning av grund- och mandatstöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap Vallagen (2005:837). Vid fördelning av utbildningsstöd beaktas endast 
mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap Vallagen (2005:837) samt ersättare 
som utsetts enligt 14 kap Vallagen. 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistöd utbetalas för det 
aktuella verksamhetsåret.

4 § Utbildningsstöd

Utbildningsstöd utgår med maximalt 2 900 kronor (2014 års nivå) per ledamot och ersättare 
som deltar i utbildning. Utbildningsstöd beräknas per mandatperiod. Varje politiskt parti avgör 
själv när under mandatperioden stödet ska användas, utbildningsstödet för en mandatperiod får 
användas vid ett eller flera utbildningstillfällen under mandatperioden.

Utbildningsstödet omfattar även ett heldagsarvode per mandatperiod per ledamot och ersättare. 
Arvodet får fördelas på två tillfällen (två halvdagar).
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5 § Uppräkning av partistöd

Partistödet räknas från och med 2015 upp på samma sätt som ersättningen till kommunens 
förtroendevalda, d.v.s. årligen med hänsyn till löneavtal för kommunens anställda. Belopp för 
grund- och mandatstöd avrundas till närmast 100-tal kronor. Belopp för utbildningsstöd 
avrundas till närmast 10-tal kronor.

6 § Redovisning och granskning

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, d.v.s. för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt 
partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Syftet är att göra underlag och 
beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Utöver redovisning enligt första stycket ska redovisning för utbildningsstöd även omfatta 
kostnad för utbildning samt förteckning över deltagare.

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt verksamhetsår. 
Som stöd till redovisningen tillhandahåller kommunledningsförvaltningen en 
redovisningsblankett för grund- och mandatstöd, bilaga 1 samt en för utbildningsstöd, bilaga 2. 

7 § Utbetalning av partistöd

Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

Partistöd i form av utbildningsstöd utbetalas årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).

____________________________________________________________
Antagen KF 2014-11-17, § 177
Reviderad KF 2016-06-22
Reviderad KF 2018-03-26, §
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunledningsförvaltningen, 
Piteå kommun, senast den 1 juli närmast följande år. 

Parti Organisationsnummer 

Telefon Adress 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Redovisningen avser år 

Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01) 

Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin 

År Belopp 

Erhållet partistöd 

Sparat partistöd från föregående år 

Åtgärd/förbrukning Belopp 

Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år 
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Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka 

motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

(801 av 943)



Datum Datum 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun”. 

Intygas av Namnförtydligande 

Datum Ort 

Bilagor 

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.) 

3 (3) 

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt
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Blankett för ansökan av kommunalt utbildningsstöd 

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning. 
Utbildningsstöd utgår med maximalt 2 900 kronor (2014 års nivå) per ledamot och ersättare som deltar 
i utbildning. Utbildningsstöd beräknas per mandatperiod och men ansöks årligen.
Parti Organisationsnummer 

Telefon Adress 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Ansökan avser år 

Tidigare utbetalt utbildningsstöd under mandatperioden 

Redovisning av kostnader för anordnade utbildningar. 

Belopp 

Summa 

Deltagare

Deltagare Belopp 

Deltagare Belopp 

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Datum

Datum

Datum
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Datum Datum 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Bilagor 

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (utbildningsplan, redovisning etc.) 

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

2 (2) 

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå
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§ 62 
 
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm.  
 
Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och Region 
Norrbotten. Samverkansriktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. 
 
Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. Protokollet är ännu 
inte justerat.  
 
Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för 
Social välfärd har diskuterat ärendet och föreslår  
  
Att  styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 
 
Att  rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 

2018-10-31 
 
Att  samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

 
Styrelsen beslutar 
 
Att  rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 

2018-10-31 
 
Att  samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

____ 
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Gemensamma riktlinjer för samverkan-Samordnad 
individuell plan 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, 
delaktighet, betalningsansvar mm.  
 
Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och Region 
Norrbotten. Samverkansriktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. 
 
Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. Protokollet är 
ännu inte justerat.  
 
Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren 
för Social välfärd har diskuterat ärendet och föreslår  
  
Att  styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
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Dokumentinformation 
 
 
 
Huvudmän: 
Region Norrbotten och länets kommuner i 
Norrbottens län 
 
Upprättat på uppdrag av: 
Länsstyrgruppen 
November 2017 
 
Godkänt av: 
Regionstyrelsen och socialnämnd/kommunstyrelse 
i respektive kommun 
 
Ansvariga för revidering: Länsstyrgruppen 
 
Datum: November 2017 
Version: 0.5.9  
Dokumenttyp: Riktlinjer 
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Inledning 
De gemensamma riktlinjerna för samverkan är framtagna av 
Länsstyrgruppen som består av representanter från Region Norrbotten och 
länets kommuner. Riktlinjerna är antagna av Politiska samverkansberedningen för hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och därefter beslutade i regionstyrelsen och 
socialnämnd/kommunstyrelse i respektive kommun.  
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Samverkan 
Ett bra samarbete och gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälso- och 
sjukvård och socialtjänst är angeläget och nödvändigt för att säkerställa en samordnad 
vård, stöd och omsorg av god kvalitet.  
 
Genom tydliga uppdrag och ansvarsfördelning skapas förutsättningar för en god och 
trygg vård och omsorg för den enskilde. Vidare stärks och underlättas det goda 
samarbetet. En annan fördel är att resurser används på rätt sätt, vilket gynnar hela 
samhället.  
 
Vårt förhållningssätt ska utgå från att:  

• Vi utgår från den enskildes behov  
• Vi har förtroende för varandras kompetens 
• Vi har tillit till att alla gör sitt bästa 
• Vi är lojala mot fattade beslut och gällande rutiner 
• Vi pratar gott om varandra 
• För att lyckas behöver vi varandra 

 
Mål 
Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet ska tillgodoses. Den enskilde med behovsanpassade insatser ska få möjlighet 
att leva självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt 
självbestämmande och integritet.  
 
Personcentrering 
Personcentrerad vård och omsorg innebär att flytta fokus från sjukdom till personens 
erfarenheter och resurser. Genom att utgå från personens individuella resurser och 
behov anpassas åtgärder och förhållningssätt till individen och den aktuella situationen.   
 
Personcentrerad vård och omsorg innebär att en överenskommelse görs med den 
enskilde (ofta tillsammans med närstående) där denne är aktiv i planering och 
genomförande av den egna vården och omsorgen. Med utgångspunkt från den enskildes 
beskrivning av sitt hälsotillstånd upprättas en samordnad individuell plan. Den är viktig 
för att säkerställa den enskildes delaktighet och rättigheter. För att samordnad individuell 
plan ska användas i en omfattning som motsvarar behoven behöver enskilda vara 
medvetna om rätten att begära en samordnad individuell plan och verksamheter behöver 
ha kunskap och kompetens att erbjuda en sådan.  
 
 
Norrbus  
Region Norrbotten och länets kommuner har gemensamma riktlinjer för samverkan för 
barn och unga, Norrbus. Målgruppen omfattar alla barn och unga, upp till och med 20 års 
ålder, som är i behov av stöd och hjälp från fler än en aktör.  
 
Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och unga har ett 
sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i 
sin närmiljö/klass som de tillhör. 
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Samverkansorganisation 
 
För att samverkan ska resultera i mervärde för den enskilde krävs 
engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer inom respektive 
huvudmans ansvarsområde. 
 
Politiska samverkansberedningen: Består av ledande förtroendevalda från Region 
Norrbotten och länets kommuner. Beredningens uppdrag är att säkerställa och utveckla 
samverkan mellan Region Norrbotten och länets kommuner, fastställa gemensamma 
politiska styrdokument och vara styrgrupp för länsstyrgruppen.  
 
Länsnivå: I Norrbotten finns en länsstyrgrupp på tjänstepersonsnivå som hanterar 
samverkansfrågor mellan Region Norrbotten och länets kommuner. Länsstyrgruppen ska 
fastställa och följa upp länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som 
därefter kommer att ligga till grund för lokala avtal.  I länsstyrgruppen ingår socialchefer, 
barn- och utbildningschefer, chefer från regionens hälso- och sjukvård samt samordnare. 
Samordningsansvarig för länets kommuner är Norrbottens Kommuner. 
 
Länsdel-/kommunnivå: Med länsdel avses de fem geografiska närsjukvårdsområdena 
som finns i länet; Piteå, Luleå-Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna. 
Närsjukvårdschefen i respektive område har ett övergripande samordningsansvar mellan 
Region Norrbotten och länets kommuner. Socialchefer, barn- och utbildningschefer, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschefer i regionen har ett gemensamt 
ansvar för samverkan på länsdelsnivå.  
 
Verksamhetsnivå: Verksamheterna ansvarar för samverkan på individ- och gruppnivå. 
Samverkan styrs av lokala förutsättningar utifrån de gemensamt upprättade riktlinjer för 
samverkan. 
 
Lokala rutiner: Respektive huvudman är ansvarig för att introducera 
och följa upp antagna samverkansriktlinjer. Verksamhetschefen/motsvarande är ansvarig 
för att rutiner finns för den egna verksamheten. Lokala rutiner ska förtydliga vem som 
gör vad på lokal nivå.   
 
Avvikelsehantering: Vid brister i samverkan ska avvikelserapport skrivas så att 
förbättringar kan ske. Avvikelser som gäller Region Norrbotten hanteras enligt Region 
Norrbottens generella rutiner för avvikelsehanteringsprocessen. Avvikelserapport som 
gäller kommunen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. 
Avvikelser som gäller kommunen hanteras enligt kommunens lokala rutiner för 
avvikelsehantering. Avvikelser från kommunerna skickas till verksamhetschef på 
respektive enhet eller utsedd funktion i läns- alternativt närsjukvården.   
 
Uppföljning av avvikelser: Uppföljning av avvikelser som berör samarbetet hanteras i 
samverkansorganisationen på respektive nivå. 
 
Oenighet vid tillämpning av samverkansriktlinjer: Frågor angående 
tillämpning av samverkansrutiner i enskilda ärenden avseende verksamhets- och 
kostnadsansvar som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste 
verksamhetsnivå. I de fall frågan inte kan lösas lyfts frågan till samverkansgrupp på 
länsdelsnivå. Om frågan ändå inte kan lösas ansvarar en särskilt utsedd gemensam 
arbetsgrupp på länsnivå för att hantera samverkansfrågor kopplat till riktlinjerna.  
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Uppföljning: 
Uppföljning av följsamhet till processerna kommer att ske via gemensamt fastställda 
indikatorer.  

(814 av 943)
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Fullmakt, framtidsfullmakt, god 
man, förvaltare och 
anhörigbehörighet 
Den enskilde företräder sig själv gällande vård-, stöd och omsorg, men om denne 
behöver stöd kan detta ges av någon som erhållit nedanstående förordnande eller 
uppdrag. 
 
Fullmakt ska användas om den enskilde förstår vad denne skrivit på. 
Fullmakten ska gälla att sörja för person och bevaka den enskildes 
rätt. Om det finns fullmakt behövs ej god man. Om den som 
har fullmakt missköter sig ska anmälan göras om behov av god 
man/förvaltare. 
 
Framtidsfullmakt är en fullmakt som den enskilde i förväg ger till en person att 
företräda denne om behov av detta uppstår i framtiden. Behovet kan uppstå om den 
enskilde drabbas av sjukdom, försvagat fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd eller något 
liknande varaktigt förhållande. Fullmakten träder i kraft då den enskilde inte längre har 
förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten får 
omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Den får inte omfatta medicinska 
åtgärder eller utpräglade personliga angelägenheter ex att upprätta testamente. 
Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare, när behovet uppstår. Lag 
2017:310 om framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017. 
 
God man är en person som av tingsrätten förordnats för att tillvarata en annan persons 
rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person. God man får inte 
förordnas utan den enskildes samtycke om inte medicinska skäl föreligger. Om samtycke 
inte kan fås måste det framgå av läkarintyg att det föreligger medicinska skäl som gör 
att den enskilde behöver god man. God man är inte “istället för” utan ska alltid stå vid 
sidan om den enskilde. Den som ska tolka den enskildes vilja är gode mannen, inte 
personal inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. En god man skiljer sig från en 
förvaltare genom att den enskilde behåller rätten att representera sig själv. 
 
Förvaltare är en person som av tingsrätten förordnats för att företräda den enskilde i 
rättsliga och ekonomiska angelägenheter. I vård, stöd och omsorg samt boendefrågor 
bör förvaltaren inhämta den enskildes inställning om så är möjligt. En förvaltare får inte 
anordnas om god man är tillräckligt. Den enskildes rättsförmåga går förlorad vid 
förvaltarskap. Vid förvaltarskap krävs alltid läkarintyg. 
 
Ansökan om god man/förvaltare I varje kommun finns en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd. Ansökan om god man/förvaltare skickas till tingsrätten eller 
överförmyndaren i kommunen. Tingsrätten fattar sedan beslut. Tingsrätten kan i 
brådskande ärenden besluta om interimistiskt beslut. Ange då att det rör sig om 
interimistiskt beslut i ansökan. Det är möjligt att lämna förslag på lämplig person som 
kan utses till god man eller förvaltare för att snabba på processen. Det finns 
ingenting som säger att släkting har företräde att bli god man eller förvaltare för en 
anhörig. 
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Den som i sin yrkesutövning uppmärksammar att den enskilde har behov av en 
företrädare i form av god man eller förvaltare är ansvarig för att föra ärendet vidare till 
överförmyndarnämnden i kommunen. För att få information om en person har god man 
eller förvaltare kan kontakt tas med överförmyndare/överförmyndarnämnden i 
kommunen. 
 
Anhörigbehörighet 
Innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när 
denne inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den omfattar inte 
personliga angelägenheter så som vård och omsorg. Turordning för vem som får 
företräda den enskilde är enligt följande: make/maka eller sambo, barn, barnbarn, 
föräldrar, syskon och sist annan närstående. 
 
 
 
 
 
 

(816 av 943)



10 
 

Hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende 
 
Från och med 1 februari 2013 övertog länets kommuner ansvaret för hälso-och 
sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå i ordinärt boende för personer 18 år 
och äldre. Överföringen av ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i 
Norrbottens län omfattar både oplanerade och planerade hembesök och 
hemsjukvårdsbesök.  
 
Hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller 
motsvarande och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över 
tid.  
 
Kommunernas ansvar gäller för hälso- och sjukvårdsinsatser som omfattar 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kommunen ansvarar för den hälso- 
och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller social situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från 
anhöriga) inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka hälsocentral. 
Hemsjukvårdsavtalet reglerar att kommunaliseringen avser endast de hembesök och 
hemsjukvårdsbesök som primärvården ansvarar för. Varje hemsjukvårdspatient ska ha 
en behandlingsansvarig läkare i primärvård och/eller specialiserad öppenvård. 
Läkarmedverkan i ordinärt boende finns reglerat i ett upprättat samverkansavtal mellan 
Region Norrbotten och länets kommuner. 
 
 
Befolkningen ska i första hand vända sig till primärvården för hälso- och sjukvård. Det 
innebär att kommunen inte har ansvar för patienter som på egen hand kan ta sig till 
hälsocentralen.  
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Hälso- och sjukvård i särskilda 
boendeformer  
Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar de personer som bor i särskilda 
boendeformer eller bostad med särskild service och de som vistas i dagverksamheter. 
Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå. Kommunens ansvar omfattar 
även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som utförs av legitimerad arbetsterapeut 
och legitimerad fysioterapeut. 
 
Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer finns 
reglerat i ett upprättat samverkansavtal mellan Region Norrbotten och länets kommuner. 
I uppdraget ingår fast konsultationstid och rutiner för samverkan mellan hälsocentralen 
och det särskilda boendet. Tillgång till läkarmedverkan ska finnas dygnet runt alla dagar 
men ska planeras och utföras så långt det är möjligt under kontorstid. 
 
Det geografiska upptagningsområdet är grunden för hälsocentralens ansvar för 
kommunens särskilda boendeformer. Den enskildes val av hälsocentral sammanfaller inte 
alltid med den hälsocentral som har det geografiska ansvaret för boendet. Det är den 
behandlingsansvarige läkaren som ansvarar för frågor som berör den enskilde.  
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Samordnad individuell plan  
De personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad 
individuell plan, SIP. Detta ska ske när en person själv önskar eller personal 
uppmärksammat behovet. Målet är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet ska tillgodoses. Den gemensamma planen ska bygga på 
delaktighet och samtycke från den enskilde. Den enskilde ska ge sitt samtycke för att 
informationsöverföring mellan berörda parter ska kunna göras.  
 
Samordnad individuell plan ska klargöra den enskildes mål, vilka insatser som behövs, 
vem som ska samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara 
för. Det kan vara insatser från flera verksamheter och yrkesföreträdare.  
 
För personer med sammansatta behov är det angeläget att de sociala, medicinska, 
psykiska och fysiska behoven, inklusive habilitering och rehabilitering tillgodoses ur ett 
helhetsperspektiv. Arbetet ska utföras utifrån ett etiskt förhållningssätt baserat på 
personcentrerad vård, likabehandling och icke diskriminering. 
 
Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska samordnad 
individuell plan upprättas.  
 
För bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL eller insatser enligt Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS ska den enskilde själv eller genom en ställföreträdare 
ansöka om detta. En ansökan kan om inte annat är möjligt ske muntligt av den enskilde 
eller närstående/godman/förvaltare med giltig fullmakt/förordnande och kan senare 
följas av skriftlig ansökan. 
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Fast vårdkontakt 
Fast vårdkontakt regleras i Patientlagen och Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.  
 
När  
En fast vårdkontakt ska utses av verksamhetschef om det är nödvändigt för att tillgodose 
den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet eller om den 
enskilde begär det. Den enskildes önskemål ska så långt som det är möjligt respekteras 
när den fasta vårdkontakten utses. Fast vårdkontakt ska utses i samband med 
upprättande av samordnad individuell plan. Den fasta vårdkontakten bör finnas där den 
huvudsakliga vården bedrivs dvs där grundsjukdomen behandlas eller där personen 
huvudsakligen vistas. Den fasta vårdkontakten ska dokumenteras i journalen och i 
samordnad individuell plan.   

 
Den enskilde kan ha flera fasta vårdkontakter. Det är viktigt att det framgår i den 
samordnade individuella planen vem av de fasta vårdkontakterna som har 
samordningsuppdraget.  
För personer med livshotande tillstånd ska en fast vårdkontakt utses på läkarnivå. 
Samordningsuppdraget kan ligga på en annan fast vårdkontakt än läkaren.  

Ansvar 
Den fasta vårdkontaktens ansvar är att bistå den enskilde i att samordna dennes behov 
av hälso- och sjukvårds insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med 
andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson mot andra 
berörda aktörer.  
En fast vårdkontakt ska vara en namngiven person. Den enskilde ska erhålla tydlig 
information om vem/vilka som är fast vårdkontakt (namn, arbetsplats, telefonnummer). 
 

Fast vårdkontakt i öppenvård för personer i ordinärt boende 
För den enskilde i ordinärt boende ska den fasta vårdkontakten utses i den 
landstingsfinansierade öppna vården. 
 
Alla patienter inom hemsjukvården ska ha en fast vårdkontakt med samordningsansvar i 
den kommunala hälso- och sjukvården och en behandlingsansvarig läkare inom 
primärvård eller specialiserad öppenvård.   
 
Fast vårdkontakt för personer i särskilda boendeformer 
För den enskilde i särskilda boendeformer utses den fasta vårdkontakten inom 
kommunen. 
 
Fast vårdkontakt vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
I samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska den fasta vårdkontakten 
utses i den landstingsfinansierade öppna vården. 
I samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska den fasta vårdkontakten 
ansvara för att kalla till samordnad individuell planering. 
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IT-stöd Lifecare 
För en säker informationsöverföring mellan Region Norrbotten och länets kommuner ska 
ett gemensamt IT-stöd användas, Lifecare. IT-stödet ska användas både vid samordnad 
individuell planering i öppenvård och vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för 
alla personer oavsett ålder och diagnos. Det gäller även för öppen psykiatrisk tvångsvård 
och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård. 
 
För att möta det behov som finns för att tillgodose planering utifrån den enskildes 
samlade behov. En samordnad individuell plan ska upprättas i Lifecare. För att öka den 
enskildes delaktighet ska denne erhålla sin plan utskriven på papper och/eller kunna ta 
del av den via visning på 1177 Vårdguiden.  
 
För hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal gäller även dokumentation av 
uppgifter i journalsystem/verksamhetssystem enligt gällande regelverk och lokal rutin. 
 
Support 

Användarstöd och superanvändare är första linjens support till användare på 
respektive enhet. Uppdraget är att ge användare stöd vid problem med IT-stödet. 
 
Vid störningar/driftavbrott i Lifecare 

• Region Norrbotten - kontaktar Teknikakuten via mail eller per telefon. 
• Länets kommuner – under utredning.  

 
När Lifecare inte går att använda på grund av driftavbrott måste nödvändiga kontakter 
ske via telefon mellan aktörerna. Detta dokumenteras i respektive 
journalsystem/verksamhetssystem.
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Samordnad individuell 
planering i öppen hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 
 
När den enskilde, oavsett ålder och/eller diagnos, har behov av samordnade insatser ska 
en samordnad individuell plan upprättas i Lifecare. Om den enskilde önskar eller personal 
uppmärksammar att den enskilde har behov av samordning ansvarar behörig personal 
för att inhämta samtycke till att upprätta en samordnad individuell plan. Detta ska 
dokumenteras i Lifecare innan kallelse skickas.  
 
Respektive aktör kan tillsammans med den enskilde registrera den enskildes förmågor 
och begränsningar. Denna del är inte obligatorisk. Detta kan underlätta för kallade 
aktörer att få en uppfattning om den enskildes behov och vilka insatser som kan bli 
aktuella.  
 
Genom god och sammanhållen planering ska onödiga inskrivningar på sjukhus undvikas. 
Samordnad individuell planering i öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst sker 
vardagar måndag till fredag. 
 
Vid samordning av insatser kring habilitering och rehabilitering ska särskild hänsyn  tas 
till enskilda med långvariga behov. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, 
pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska och ska utgå från den enskildes behov, 
förutsättningar och intressen. 
 
När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning till 
samordningen så långt som möjligt klarläggas. Ett barn som har uppnått tillräcklig ålder, 
mognad och utveckling ska ges möjlighet att själv delta aktivt i planeringen av 
samordningen. 
 
Enligt gällande avtal ska en samordnad individuell plan alltid upprättas/följas upp för 
hemsjukvårdspatienter.  
 
Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska samordnad 
individuell plan upprättas.  
 

Kallelse - Samordnad individuell planering 
 
Ansvarig  
Ansvarig för att kallelse till samordnad planering skickas är den personal som 
uppmärksammar behovet av nya eller förändrade insatser av vård, stöd och omsorg.  
Den personen blir initialt samordningsansvarig. 
 
I ansvaret ingår att i samråd med den enskilde bedöma vilken eller vilka aktörer som ska 
närvara för att den samordnade planeringen ska kunna genomföras och den enskildes 
behov bli tillgodosedda. 
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När 
Kallelse ska skickas när det finns behov av samordning för att tillgodose den enskildes 
behov. Kallelse till samordnad planering ska skickas snarast, dock senast inom tre 
arbetsdagar från det att behovet blivit känt. Själva mötet bör äga rum inom 3-21 dagar. 
 
Med påbörjad planering avses en aktiv kontakt (via Lifecare) mellan aktörer som har 
mandat att företräda respektive huvudman. 
 
Till 
Det är den enskildes behov som avgör vilka professioner som ska kallas till möte. 
 
Kallelse till samordnad individuell planering kan skickas till: 
 
• den enskilde och/eller närstående eller legal företrädare 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård 
• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan 
öppenvård 
• annan aktör ex skola, försäkringskassa och arbetsförmedling 
 
 
Hur 
Den samordningsansvarige ska skicka en kallelse till samordnad planering till de aktörer 
som bedöms behöva delta i planeringen.   
 
Uppföljning av samordnad individuell plan 
Kallelse till uppföljning ska skickas utifrån tidigare överenskommet datum för uppföljning 
eller när den enskilde tillsammans med den samordningsansvarige beslutat om datum för 
uppföljning. Kallelsen ska skickas så snart beslut om datum för uppföljning finns 
överenskommet mellan den enskilde och samordningsansvarig.  
 
Ansvarig  
Ansvarig för att kalla till uppföljning av samordnad individuell plan är den 
samordningsansvarige.  
 
I Lifecare 
Registrera kallelsen i Lifecare. Välj mötesform, plats, mötet avser, datum, starttid och 
sluttid. Lägg till vilka aktörer som ska delta vid mötet.  
 
Kontrollera att uppgifter om folkbokförd adress stämmer och registrera den enskildes 
telefonnummer för att säkerställa att denne kan kontaktas vid behov. Registrera 
kontaktuppgifter till närstående, framförallt att telefonnummer finns tillgängligt. 
 
Kontrollera att kommuntillhörighet och listad hälsocentral stämmer. 
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Möte – Samordnad individuell planering 
Mötet genomförs utifrån den enskildes behov, resurser och önskemål. Mötet kan 
genomföras i den enskildes hem, på hälsocentralen/öppenvårdsmottagning eller annan 
lokal den enskilde finner lämpligast. Mötesform kan variera; möte fysiskt i samma lokal, 
videomöte alternativt telefonmöte.  
 
Om den enskilde önskar så kan närstående delta vid mötet.  
 
Ansvarig 
Ansvarig för att leda mötet är den samordningsansvarige, som också kallat till mötet. 
Den aktör som kallas till samordnad individuell planering är skyldig att delta och ska 
bidra till mötet på ett konstruktivt sätt utifrån den enskildes behov. Vid mötet kan ny 
samordningsansvarig utses. Se bilaga Det goda mötet.   
 
När 
Mötet ska äga rum överenskommen tid och plats.  
 
Hur 
Mötet äger rum på den plats och i den form den enskilde önskar. Det är den enskildes 
behov som avgör valet av mötesform. 
 

• Fysiskt möte: alla kallade närvarar i samma fysiska lokal. Kan ske i hemmet, 
hälsocentral, mottagning, kommunal lokal eller annan plats. 
 

• Videomöte: den samordningsansvarige ansvarar för att de deltagare som ska 
delta på distans har tillgång till det virtuella mötesrummets möteslänk.  
 

• Telefonkonferens: den samordningsansvarige ansvarar för att alla deltagare, 
inklusive patienten och dennes närstående, har kännedom om telefonnummer och 
möteskod till mötet. 

 
 
Respektive huvudman ansvarar för den egna digitala tekniska utrustningen. 
 
Riktlinjer för mötet 
För den enskilde som har behov av kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatser/socialtjänstinsatser i hemmet ansvarar kommunens personal för 
mottagandet och svarar för att ansluta ansvarig läkare till mötet. 
 
För barn och unga under 18 år ansvarar den landstingsfinansierade öppna vården för att 
delta i mötet tillsammans med barnet/den unga och ansluta andra aktörer. 
 
För den enskilde med behov av socialtjänst och landstingsfinansierad hälso- och sjukvård 
bistår den personal som deltar i mötet tillsammans med den enskilde för att ansluta 
andra aktörer. Mötet kan exempelvis hållas på hälsocentralen, i den enskildes hem eller i 
skolan utifrån personens behov.  
 
För den enskilde som själv, eller med hjälp av närstående, klarar av att koppla upp sig till 
ett samordnat planeringsmöte via telefon eller video kan övriga deltagare medverka via 
digital teknik. 
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Samordnad individuell plan - SIP 
 
Upprättande av samordnad individuell plan får endast göras om den enskilde har lämnat 
samtycke. Den enskilde kan välja att anta eller avstå erbjudna insatser. En huvudman 
kan inte erbjuda eller fatta beslut om insatser som någon annan ska tillhandahålla. 
 
Ansvarig 
Att en samordnad individuell plan utformas är ett gemensamt ansvar för de aktörer som 
företräder berörda huvudmän. Huvudregeln är att den aktör som har mest kontakt med 
den enskilde får det övergripande ansvaret för samordningen.  
 
Den som kallat till mötet (den samordningsansvarige) har ansvaret att göra den enskilde 
delaktig i den samordnade individuella planeringen.  
Den samordningsansvarige har ansvar för att upprättad plan lämnas till den enskilde.  
 
När 
Samordnad individuell plan ska upprättas när samordning behövs för att den enskilde ska 
få sina behov av samordning tillgodosedda. 
 
Samordnad individuell plan ska upprättas inom 3-21 dagar från det att behovet blivit 
känt.  
 
Samordnad individuell plan ska vara dokumenterad av deltagande aktörer inom tre dagar 
efter det att mötet ägt rum. 
 
Den samordnade individuella planen ska kontinuerligt följas upp av berörda aktörer 
tillsammans med den enskilde.  
 
Vad 
Samordnad individuell plan ska innehålla uppgifter om den enskildes egna mål, beskrivna 
behov och egna resurser. Respektive aktör ska tillsammans med den enskilde planera 
insatser för att möta beskrivna behov. I den samordnade individuella planen ska 
uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats dokumenteras. 
 
Uppföljning 
Vid upprättande av den samordnade individuella planen ska datum för uppföljning 
beslutas och dokumenteras, samt vem som ansvarar för vad. 

I den samordnade individuella planen ska det framgå: 

• den enskildes huvudmål och delmål 
• vilka insatser som behövs 
• vilka insatser som respektive aktör eller den enskilde själv ska svara för 
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än Region Norrbotten eller kommunen 
• vilken aktör som ska samordningsansvaret  
• tidsplan för måluppfyllelse, insatser, uppföljning och utvärdering 

Avsluta samordnad individuell plan  
När målen är uppfyllda och det inte längre finns behov av insatser som behöver 
samordnas eller om den enskilde drar tillbaka sitt samtycke ska den samordnade 
individuella planen avslutas. Den samordningsansvarige ansvarar för att avsluta planen 
och ska även ange orsak.  
 
När den enskilde avlider ska den samordnad individuella planen avslutas. 
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I Lifecare 
Respektive aktör ska dokumentera sin del i den samordnade individuella planen i Lifecare 
inom tre dagar från det att mötet ägt rum. Planen ska kommuniceras muntligt och 
skriftligt med den enskilde.  
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Samordnad individuell 
planering efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
 
Från och med 1 januari 2018 träder lagen om ”Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” i kraft. Betalningsansvarslagen 1990:1404 upphör därmed. En 
förändring blir att den enskilde får en samordnad individuell plan som följer denne 
oavsett om den upprättas i öppenvård eller i anslutning till utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. En samordnad individuell plan ska erbjudas utifrån behov oavsett ålder och 
diagnos. Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska kunna ske årets alla dagar.   
  
Lagen syftar till att:  

• Säkerställa en god samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån patientens 
behov efter utskrivning från sjukhus.  

• Öka patientens delaktighet.  
• Främja korta ledtider och att patienten ska skrivas ut från den slutna vården så 

snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. 

• Den landstingsfinansierade öppna vården ska aktivt medverka och därigenom nå 
en ökad delaktighet.  

• Samordnad individuell planering ska i möjligaste mån upprättas i den enskildes 
hem.  

 
Samordnad individuell plan ska upprättas tillsammans med patienten inom 0-21* dagar 
efter utskrivning från slutenvård för de som har behov av samordnad planering. Detta 
gäller även för patienter i LSS- och psykiatriboenden. Har patienten en upprättad plan 
ska denna följas upp 1-21 dagar efter utskrivning från slutenvården.  
 
Vid samordning av insatser kring habilitering och rehabilitering ska särskild hänsyn tas till 
enskilda med långvariga behov. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, 
pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska och 
ska utgå från den enskildes behov, förutsättningar och intressen. 
 
När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning till 
samordningen så långt som möjligt klarläggas. Ett barn som har uppnått tillräcklig ålder, 
mognad och utveckling ska ges möjlighet att själv delta aktivt i planeringen av 
samordningen. 
 
Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska en samordnad 
individuell plan upprättas. Det är patientens behov som kommer att styra huruvida det 
räcker med ett inskrivningsmeddelande, meddelande om utskrivningsklar samt 
utskrivningsmeddelande till primärvård och det särskilda boendet. Det blir den 
landstingsfinansierade öppna vården tillsammans med patienten och ansvarig 
sjuksköterska/chef på boendet som avgör om kallelse till samordnad individuell planering 
ska skickas i samband med utskrivning från sjukhus. För den enskilde i särskilda 
boendeformer för äldre som inte har behov av samordnad individuell plan sker 
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samverkan, planering, genomförande och uppföljning utifrån upprättade avtal. 
Planeringen dokumenteras i respektive journalsystem/verksamhetssystem.  
 
*Se bilaga Rutin spår 
 
Målet är att patienten ska känna sig trygg och vara delaktig i sin planering vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För att åstadkomma en god vård ska 
ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilda boendeformer hållas så korta som möjligt. Onödig vistelse på sjukhus ska 
undvikas.  
 
OBS-platser 
För utskrivningsklara patienter vid hälsocentralernas OBS-platser ska 
samordnad individuell planering vid utskrivning genomföras på samma sätt som för 
patienter på sjukhus.  
 

Behandlande läkare 
Ansvar  
Den behandlande läkaren ska ansvara för att bedöma: 

• Om patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna 
vården efter det att patienten har skrivits ut. 

• Den behandlande läkaren ska även bedöma preliminärt utskrivningsdatum. 
 
När 
Bedömningen ska ske i samband med det att patienten skrivs in i sluten hälso- och 
sjukvård eller så snart det är lämpligt utifrån patientens hälsotillstånd.  
 

Inskrivningsmeddelande 
 
Inskrivningsmeddelande ska skickas för en patient där den behandlande läkaren 
bedömer att nya eller fortsatta insatser från socialtjänst och/eller kommunal hälso- och 
sjukvård och landstingsfinansierad öppenvård kan komma att bli aktuella efter 
sjukhusvistelsen för att patientens hemgång ska bli trygg och säker. 
 
För att skicka inskrivningsmeddelande i Lifecare krävs att patientens samtycke till 
informationsöverföring och sammanhållen journal först inhämtas och registreras. Säger 
patienten nej till informationsöverföring kan vissa uppgifter trots det skickas. Görs 
menprövning ska detta även journalföras. Patienten ska göras delaktig i processen.  
 
Utrednings- och planeringsarbetet ska starta så snart inskrivningsmeddelandet är 
skickat.   
 
Ansvarig 
Ansvarig för bedömning om patienten har behov av insatser efter utskrivning är den 
behandlande läkaren. Det innebär att läkaren ska avgöra om ett inskrivningsmeddelande 
ska skickas. De administrativa uppgifterna kan utföras av alla yrkesprofessioner. 
 
När 
Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter det att den behandlande 
läkaren bedömt att patienten har behov av fortsatta eller nya insatser efter utskrivning 
från följande: 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård  
• personer som bor i särskilda boendeformer 
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• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan 
öppenvård 

 
Mottagande enheter/professioner ska kvittera inskrivningsmeddelandet senast kl 09.00 
respektive kl 14.00. Verksamheterna ska påbörja den egna planeringen tillsammans med 
patienten och/eller dess närstående snarast efter det att inskrivningsmeddelandet är 
skickat.   
 
 
Till 
Inskrivningsmeddelande skickas endast till kommunens socialtjänst när patienten enbart 
har behov av sociala insatser. 
 
Inskrivningsmeddelande skickas alltid till både den landstingsfinansierade öppenvården 
och den kommunala hälso- och sjukvården när patienten har behov av kommunens 
hälso- och sjukvård. 
 
Inskrivningsmeddelande skickas alltid till socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården samt den landstingsfinansierade öppenvården när patienten har behov av 
både socialtjänst och kommunens hälso- och sjukvård. 
 
Vem 
Inskrivningsmeddelandet skickas av utsedd funktion på vårdavdelningen.  
Inskrivningsmeddelandet kvitteras av utsedd funktion vid mottagning/enhet.  
 
Vad 
I inskrivningsmeddelandet ska preliminärt utskrivningsdatum framgå. 
 
När inskrivningsmeddelandet är skickat ska mottagande aktörer påbörja den egna 
planeringen omgående i samråd med patienten och/eller dess närstående. Den egna 
planeringen ska kunna genomföras årets alla dagar. Den egna planeringen syftar till att 
varje aktör själv planerar för de insatser/åtgärder som är aktuella för patienten för att 
denne ska kunna komma hem på ett tryggt och säkert sätt efter slutenvårdsvistelsen. 
Samtliga berörda enheter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. 
Professioner kan utbyta information med varandra. Riktmärke för när dessa 
insatser/åtgärder ska finnas på plats är det preliminära datum för utskrivning som 
framgår i inskrivningsmeddelandet.  
 
I Lifecare 
Uppgifter som ska finnas med och kan skickas utan samtycke:  
- patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress  
- beräknad tidpunkt för utskrivning (kan kompletteras inom 24 timmar eller registreras 
så snart behov av insatser efter utskrivning identifierats) 
Om beräknad tidpunkt för utskrivning förändras ska inskrivningsmeddelandet uppdateras 
och skickas på nytt så snart det är möjligt. 
  
- inskrivningsorsak (kräver att samtycke finns) 
 
Kontrollera att patientens eventuella mobilnummer finns tillgängligt för att säkerställa att 
denne kan kontaktas vid behov. 
 
Kontrollera att kontaktuppgifter till närstående, framför allt att mobilnummer finns 
tillgängligt. 
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Underlag  
I samband med att slutenvården skickar inskrivningsmeddelande ska de också upprätta 
ett underlag. Underlaget innehåller att antal frågor om den enskildes hälsotillstånd, 
resurser och behov. I Lifecare fungerar underlaget som ett beslutsstöd genom att föreslå 
ett färgspår utifrån svaren på frågorna. Färgspåret ger en rekommendation till 
öppenvården när i tid de behöver kalla till ett samordnat individuellt planeringsmöte efter 
patientens utskrivning från slutenvården.  
 
Ansvarig 
Ansvarig funktion för att underlaget registreras ska utses på respektive vårdavdelning av 
verksamhetschef i den slutna vården.  
 
När 
Underlaget ska fyllas i av slutenvården inom 24 timmar efter det att 
inskrivningsmeddelandet är skickat. 
 
Underlaget ska uppdateras så snart som möjligt när patientens tillstånd, behov eller 
resurser förändras. 
 
När mottagare av inskrivningsmeddelandet kvitterar detta får de svara på ett antal frågor 
som adderas till det påbörjade underlaget. 
 
Vad 
Av underlaget framgår patientens bedömda behov av fortsatta insatser och åtgärder 
efter utskrivning.  
 
I Lifecare 
Svara på de ja/nej frågor som ingår i underlaget samt lämna kommentarer om det 
behövs för att tydliggöra patientens bedömda behov. 
 

Fast vårdkontakt 
När den landstingsfinansierade öppna vården tagit emot ett inskrivningsmeddelande ska 
verksamhetschefen vid enheten utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne 
skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid 
enheten kan denne fortsätta vara patientens fasta vårdkontakt. 
 
Även om patienten sedan tidigare har en fast vårdkontakt utsedd inom den kommunala 
hälso- och sjukvården ska den landstingsfinansierade öppna vården utse en fast 
vårdkontakt för patienten i samband med utskrivning från slutenvård. 
 
Ansvarig 
Verksamhetschefen ansvarar för att utse den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppenvården. 
 
Den fasta vårdkontakten blir ansvarig för att kalla till samordnad planering om patienten 
samtycker till detta.  
 
När 
Den fasta vårdkontakten i öppenvården ska utses när inskrivningsmeddelandet är 
mottaget och måste vara utsedd innan patienten skrivs ut från den slutna vården. 
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Utskrivningsklar 
När den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar ska meddelande 
om detta skickas till de enheter/professioner som mottagit inskrivningsmeddelandet.  
 
När meddelande om utskrivningsklar är skickat ska mottagande aktörers egna planering 
vara klar så att patienten kan komma hem samma dag.  
 
Nödvändiga dokument inför hemgång ska vara klara, t ex patientinformation (PINF), 
uppdaterad läkemedelslista och vid behov egenvårdsintyg. 
 
Det preliminära datum för utskrivning som anges i inskrivningsmeddelandet bör 
överensstämma med faktiskt datum för utskrivningsklar. Om preliminärt datum för 
utskrivning ändras måste meddelandet uppdateras för att ge mottagande enheter 
möjlighet att ändra planeringen.  
 
Ansvarig 
Det är den behandlande läkaren i den slutna hälso- och sjukvården som bedömer när 
patienten är utskrivningsklar. Den bedömningen kan inte göras av andra 
yrkesprofessioner.  
 
Mottagande enheter/professioner ansvarar för att meddela vårdavdelningen när och hur 
de kan ta emot patienten i hemmet efter utskrivning. Den egna planeringen ska vara klar 
och patienten ska kunna erbjudas att komma hem samma dag som meddelande om 
utskrivningsklar skickats. Det gäller årets alla dagar. 
 
När 
Meddelande om att patienten är utskrivningsklar ska skickas samma dag som denna är 
utskrivningsklar. Om meddelande om utskrivningsklar skickas före kl 12.00 räknas den 
dagen som dag ett vid beräkning av betalningsansvar och betalningsansvaret inträder på 
dag fyra. Om meddelandet skickas efter kl 12.00 räknas den dagen som dag ett men 
betalningsansvaret inträder på dag fem. 
 
Mottagande enheter/professioner ska kvittera meddelandet om utskrivningsklar snarast, 
dock senast kl 09.00 och kl 14.00 årets alla dagar.  
 
I Lifecare 
Utskrivningsklar registreras i Lifecare och skickas till de enheter/professioner som 
mottagit inskrivningsmeddelandet. 
Uppgifter som ska finnas med:  
- datum för när patienten är bedömd som utskrivningsklar 
- ansvarig läkare/kontaktperson inom den slutna vården 
- ansvarig sjuksköterska inom den slutna vården 
- läkaransvar överlämnat till (namngiven person inom landstingsfinansierade öppna 
vården) 
 
Mottagande enheter/professioner av meddelande om utskrivningsklar ska i formuläret 
Patientinformation dokumentera den egna planeringen som slutenvården ska skriva ut 
och ge patienten vid utskrivning. 

 
Utskrivningsmeddelande 
De enheter/professioner som mottagit inskrivningsmeddelandet ska meddelas om att 
patienten blir utskriven från den slutna vården. 
 
Ansvarig 
Ansvarig för att meddelande skickas är den slutna vården där patienten är inskriven. 
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När 
Utskrivningsmeddelande ska skickas senast samma dag som patienten skrivs ut från den 
slutna vården.  
 
Mottagande enheter/professioner ska kvittera utskrivningsmeddelandet snarast, dock 
senast kl 09.00 och 14.00 årets alla dagar. 
 
Utskrivning ska kunna ske årets alla dagar. 
 
Till 
Utskrivningsmeddelande skickas till de enheter/professioner som mottagit 
inskrivningsmeddelandet. 
 
Observera 
Har patienten tackat nej till att medverka i samordnad individuell planering ska det 
registreras i Lifecare. 
Om patienten avlidit ska detta registreras i Lifecare under avliden. Det avslutar då 
vårdtillfället och eventuellt pågående samordnad individuell plan. 
 
I Lifecare 
Utskrivningsmeddelandet registreras i Lifecare. Uppgifter om datum för hemgång samt 
nödvändig information ska dokumenteras. 

 
Kallelse  
Tänk på att minimera antalet professioner som kallas till planeringen eftersom det är en 
utsatt situation för patienten.  
 
Ansvarig 
Ansvarig för att kallelse till samordnad individuell planering skickas 
är den utsedda fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppenvården. 
 
I ansvaret ingår att i samråd med patienten bedöma vilken eller 
vilka aktörer som ska närvara för att den samordnade planeringen 
ska kunna genomföras och patientens behov bli tillgodosedda. 
 
När 
Kallelse ska skickas när det finns behov av samordning av insatser från olika huvudmän 
för att tillgodose patientens behov. Kallelse ska inte skickas när patienten endast har 
behov av socialtjänst eller för patient i särskild boendeform för äldre där behov av 
samordnad individuell planering inte bedöms behövas.  
 
Kallelse till samordnad individuell planering ska skickas senast tre dagar efter det att 
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar är skickat.  
 
Till 
Det är patientens behov som avgör vilka professioner som ska kallas. 
 
Kallelse till samordnad individuell planering kan skickas till: 
 
• den enskilde och/eller närstående eller legal företrädare 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård 
• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan  
öppenvård 
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• annan aktör ex skola 
 
Hur 
Den fasta vårdkontakten ska skicka en kallelse till berörda enheter/professioner. Till 
patienten och annan aktör skrivs kallelsen ut på papper och skickas som brev.   
 
Om kallelse skickas innan patienten är utskriven från den slutna hälso- och sjukvården 
ska den fasta vårdkontakten meddela slutenvården datum och tid för det samordnade 
individuella mötet. 
 
I Lifecare 
Registrera kallelsen i Lifecare. Välj mötesform, plats, mötet avser, datum, starttid och 
sluttid utifrån vad som är överenskommet med patienten. Lägg till vilka 
enheter/professioner som ska delta vid mötet.  
 
 

Möte – Samordnad individuell planering 
Mötet genomförs utifrån patientens behov, resurser och önskemål. Mötet kan genomföras 
i patientens hem, på hälsocentralen/öppenvårdsmottagning eller annan lokal patienten 
finner lämplig. Mötesform kan variera; möte fysiskt i samma lokal, telefonkonferens 
alternativt via videomöte. Mötet sker nästan uteslutande efter det att patienten skrivits 
ut från den slutna hälso- och sjukvården. 
 
Närstående kan delta vid planeringsmötet om patienten önskar.  
 
Ansvarig 
Ansvarig för att leda mötet är den fasta vårdkontakten, som också kallat till mötet. Alla 
medverkande ska bidra i mötet på ett konstruktivt sätt utifrån ett personcentrat 
förhållningssätt se bilaga Det goda mötet.  
 
Den aktör som kallas till samordnad individuell planering är skyldig att delta. 
 
När 
Mötet ska äga rum överenskommen tid och plats.  
 
Hur 
Mötet äger rum på den plats och i den form patienten önskar. Det är patientens behov 
som avgör valet av mötesform. 

• Fysiskt möte: alla kallade närvarar i samma fysiska lokal. Kan ske i hemmet, 
hälsocentral, mottagning, kommunal lokal eller annan plats. 
 

• Videomöte: den samordningsansvarige ansvarar för att de deltagare som ska 
delta på distans har tillgång till det virtuella mötesrummets möteslänk.  
 

• Telefonkonferens: den samordningsansvarige ansvarar för att alla deltagare, 
inklusive patienten och dennes närstående, har kännedom om telefonnummer och 
möteskod till mötet.  

 
Det viktiga är att det finns ett deltagande från enhetens professioner som är kallade så 
att den samordnade individuella planen kan upprättas tillsammans med patienten.  
 
Respektive huvudman ansvarar för den egna digitala tekniska utrustningen. 
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Riktlinjer för mötet 
När den egna planeringen är genomförd och patienten är aktuell för utskrivning och är 
bedömd att ha behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ansvarar 
kommunens hälso- och sjukvårdspersonal för mottagandet och svarar för att ansluta 
ansvarig läkare till mötet.  
 
För barn och unga under 18 år ansvarar den landstingsfinansierade öppna vården för att 
delta i mötet tillsammans med patienten och ansluta andra aktörer.  
 
För patient som har behov av landstingsfinansierad hälso-och sjukvård och socialtjänst 
ska den personal som deltar i mötet tillsammans med patienten, svara för att ansluta 
andra aktörer. Det kan vara ansvarig inom hälsocentral/öppna mottagningar eller inom 
socialtjänsten, på den plats den enskilde väljer. Exempelvis hälsocentral, hemmet, skola 
etc. 
 
För patient som skrivs ut från Beroendecentrum ska en samordnad individuell plan 
upprättas innan utskrivning.   
 
För patient som själv, eller med hjälp av närstående, klarar av att koppla upp sig till ett 
samordnat planeringsmöte via telefon eller video kan övriga deltagare medverka via 
digital teknik. 

 
Samordnad individuell plan - SIP 
Med samordnad individuell planering avses samordning mellan patientens behov och 
önskemål och aktörernas planerade insatser. Upprättande av samordnad individuell plan 
får endast göras om patienten har lämnat samtycke. Patienten kan välja att anta eller 
avstå erbjudna insatser. En huvudman kan inte erbjuda eller fatta beslut om insatser 
som någon annan ska tillhandahålla. 
 
Ansvarig 
Att en samordnad individuell plan utformas är ett gemensamt ansvar för berörda 
huvudmän. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården som 
kallat till mötet (den samordningsansvarige) har ansvaret för att göra patienten delaktig i 
planeringen. Den samordningsansvarige i den landstingsfinansierade öppna vården har 
ansvar för att den upprättade planen lämnas till patienten. 
 
Huvudregeln är att den aktör som framgent har mest kontakt med den enskilde får det 
fortsatta övergripande ansvaret för samordningen och utses till fast vårdkontakt.  
 
När 
Samordnad individuell plan ska upprättas när samordning behövs för att patienten ska få 
sina behov av samordning tillgodosedda. 
 
Samordnad individuell plan ska vara dokumenterad av deltagande aktörer inom tre dagar 
efter det att mötet ägt rum. 
 
Den samordnade individuella planen ska kontinuerligt följas upp av berörda aktörer 
tillsammans med patienten.  
 
Vad 
Den samordnade individuella planen ska innehålla uppgifter om patientens egna mål, 
beskrivna behov och egna resurser. Respektive aktör ska tillsammans med patienten 
planera insatser för att möta beskrivna behov. I den samordnade individuella planen ska 
uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats dokumenteras. 
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Uppföljning 
Vid upprättande av den samordnade individuella planen ska datum för uppföljning 
beslutas och dokumenteras, samt vem som ansvarar för vad. 

I den samordnade individuella planen ska det framgå: 

• patienten huvudmål och delmål 
• vilka insatser som behövs 
• vilka insatser som respektive aktör eller patienten själv ska svara för 
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än Region Norrbotten eller kommunen 
• vilken enhet/profession som ska ha det övergripande ansvaret för planen 
• tidsplan för måluppfyllelse, insatser, uppföljning och utvärdering 

Avsluta samordnad individuell plan  
När målen är uppfyllda och det inte längre finns behov av insatser som behöver 
samordnas eller om den enskilde drar tillbaka sitt samtycke ska den samordnade 
individuella planen avslutas. Den samordningsansvarige ansvarar för att avsluta planen 
och ska även ange orsak.  
 
När patienten avlider ska den samordnad individuella planen avslutas. 
 
I Lifecare 
Respektive aktör ska dokumentera sin del i den samordnade individuella planen i Lifecare 
inom tre dagar från det att mötet ägt rum. Planen ska kommuniceras muntligt och 
skriftligt med patienten.  
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Egenvård  
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömt att en person själv kan utföra eller med hjälp av någon annan. Ett sätt att skilja 
på hälso- och sjukvård och egenvård är att bedöma om åtgärden kräver legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Om det krävs sådan personal är det fråga om hälso- och 
sjukvård och då omfattas den av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.   
Bedömning av om en åtgärd kan utföras som egenvård är en uppgift för hälso- och 
sjukvården. Detsamma gäller för planering och uppföljning.  
Egenvård innebär en juridisk förflyttning av ansvaret från hälso- och sjukvården till den 
enskilde.  
 
Ansvar 
Verksamhetschefen ansvarar för att upprätta och införa de rutiner som behövs i 
verksamheten för att underlätta bedömning, samråd och planering för egenvård.  
Den som gör egenvårdsbedömning ansvarar för att ta del av och följa de sju steg som 
ingår i bedömningen vilka beskrivs nedan.  
 
Vem kan bedöma egenvård? 
• Den behandlande legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen 
• Den som har förskrivit läkemedlet till patienten  
• Den behandlande läkaren i samband med utskrivning från slutenvård  
 
1. Individuell bedömning  
Den behandlande legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ska, inom sitt 
ansvarsområde, bedöma om en insats är egenvård eller hälso- och sjukvård. Det är alltså 
hälso- och sjukvården, inom landsting eller kommun, som bestämmer vilken åtgärd som 
kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Egenvårdsbedömningen ska göras i samråd 
med den enskilde utifrån dennes fysiska och psykiska hälsa samt med hänsyn till 
livssituationen i övrigt.  
När bedömningen görs i samband med slutenvård är det endast den behandlande läkaren 
som kan bedöma om åtgärden kan utföras som egenvård. Denna bedömning kan inte 
delegeras. I de fall en egenvårdsbedömning är svår att göra redan på sjukhus så kan den 
ske i öppen vård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som känner den enskilde 
väl.  
Vid de tillfällen egenvårdsbedömning ska utföras är det den som förskriver läkemedelet 
till den enskilde som ansvarar för att en egenvårdsbedömning görs. När 
läkemedelsbehandlingen ska utföras som egenvård ansvarar förskrivaren för att instruera 
utföraren.  
 
Bedömningen gäller bara den aktuella situationen och en specifik åtgärd. Den specifika 
åtgärden ska preciseras tydligt, t ex vilket läkemedel eller träningsprogram som avses 
och i vilken omfattning. Det kan även gälla hantering av ortopedtekniska hjälpmedel eller 
olika typer av träningsredskap. 
 
2. Analys av risker  
Den som gör bedömningen ska analysera om det finns några risker med att åtgärden 
bedöms som egenvård. Riskbedömning ska göras i alla steg.  
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En hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård om svaret är ja på någon av 
frågorna nedan:   

1. har den enskilde förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett 
säkert sätt?  

2. kan den enskilde instruera eller få hjälp av någon att hjälpa till på ett säkert sätt?  
I de fall den enskilde får hjälp med egenvårdsinsatsen av personal, till exempel i 
hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende, ska den person som gör 
riskbedömningen bedöma om egenvården kan utföras på ett säkert sätt. 
Personalomsättning är en viktig faktor att ta hänsyn till i riskbedömningen. Vid eventuellt 
tillbud kan den som fattat beslut om egenvård bli ansvarig om omständigheterna visar 
att egenvårdsbeslutet inte skulle ha fattats.  
 
3. Samråd och planering med berörda  
Den enskilde kan behöva praktiskt stöd för att utföra egenvården. Den som gör 
egenvårdsbedömningen ska samråda med den som ska hjälpa till, med hänsyn till 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Det kan vara en närstående, socialtjänsten eller 
en ansvarig hos annan aktör. Dessa aktörer måste även få kunskap om vad de ska vara 
uppmärksamma på och veta när de ska kontakta ansvarig inom hälso- och sjukvård.  
Närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att hjälpa till vid egenvård. För barn 
har vårdnadshavare ett tillsynsansvar. Vårdnadshavare kan inte lämna över ansvar för 
egenvård till annan utförare, t ex skola eller till personal på ett boende, utan att 
ordinerande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har gjort en ny 
egenvårdsbedömning. Det är viktigt att hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare 
tillsammans planerar för egenvården i skolan och att samarbetet sker utifrån barnets 
bästa. Någon från hälso- och sjukvården kan till exempel åka till skolan och instruera 
personalen så att egenvården kan utföras på ett säkert sätt. Det är alltid legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer vad som är hälso- och sjukvård och vad som 
är egenvård.  
I vissa fall kan den enskilde behöva ansöka om en insats enligt SoL eller LSS för att få 
hjälp med att utföra egenvården. Den enskilde ansöker själv om insats för att få hjälp att 
utföra egenvård. Medan den enskilde väntar på ett beslut ligger ansvaret kvar på hälso- 
och sjukvården.  
 
 
4. Av planeringen av egenvården ska det framgå:  

1. Vilken åtgärd som har bedömts som egenvård  
2. Om den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården  
3. Hur information och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården  
4. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som kontaktas, om den enskilde har 

drabbats av, eller har utsatts för risk att drabbas av, skada eller sjukdom i 
samband med egenvården  

5. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om den enskildes 
situation förändras  

6. Hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp  
7. När en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras  

 
5. Information  
Den enskilde ska få information om vad egenvården innebär. Den som gör bedömningen 
ska säkerställa att den enskilde förstår att ansvaret för insatsen överförs från hälso- och 
sjukvårdspersonal till denne. Den enskilde ska veta hur egenvården ska utföras och vart 
denne ska vända sig om något känns oklart eller inte fungerar som planerat. Teach-
backmetoden ska användas för att säkerställa att den enskilde, eller den som utför 
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egenvård i dennes ställe, uppfattat instruktionen korrekt. Instruktioner och handledning 
ska ges till den enskilde/annan utförare av den legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal som gjort egenvårdsbedömningen.  
Den som gjort egenvårdsbedömningen ska också informera den enskilde att denne själv 
gör ansökan om insats från SoL eller LSS och att kopia av egenvårdsintyget/planeringen 
krävs.   
 
6. Dokumentation  
Dokumentationen ska ske i journalsystemet enligt gällande dokumentationsrutin för 
egenvård i respektive huvudmans journalsystem.  
Dokumentation är inte ett krav när det är uppenbart obehövligt. Finns det anledning att 
anta att bedömningen inte är självklar, utan att den i något sammanhang kan 
ifrågasättas, ska bedömningen dokumenteras. När den enskilde ansöker om insats via 
SoL eller LSS, ska dokumentation finnas.  
Den enskilde ska ha en kopia av egenvårdsbedömningen/planeringen utskriven för att 
kunna ansöka om praktisk hjälp för egenvård. Det kan vara ett utdrag ur journalen eller 
ett egenvårdsintyg.   
 
För personer som har behov av samordnad planering ska beslutade egenvårdsinsatser 
framgå i den samordnade individuella planen. 
 
7. Uppföljning och utvärdering  
Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som beslutat om en egenvårdsåtgärd är 
ytterst ansvarig för regelbunden uppföljning och utvärdering av egenvårdsbedömningen. 
Om den som gjort egenvårdsbedömningen anser att uppföljning och utvärdering kan 
göras av annan, ska detta framgå av planeringen, t ex att behandlande läkare ger 
uppdrag till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att följa upp och utvärdera för att 
sedan återrapportera detta till den behandlande läkaren som ansvarar för det fortsatta 
beslutet.   
Om förutsättningarna ändras ska egenvårdsbedömningen omprövas. Den utförande 
personalen ska informera den som utfärdat egenvårdsbedömningen om förutsättningarna 
ändras och egenvården inte kan utföras som planerat.  
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Kommunens betalningsansvar 
 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS 2017:612 
reglerar kommunens betalningsansvar.  
 
Kommunens betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i kommunen.  
Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  
• Den slutna vården har underrättat kommunen om att en patient har skrivits in.  
• Den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är 

utskrivningsklar, d v s patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva 
sluten vård.   

• Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till 
samordnad individuell planering inom tre dagar från det att utskrivningsklar 
meddelats.  

• För de patienter som endast har socialtjänstinsatser skickas ingen kallelse till 
samordnad individuell planering. Betalningsansvaret inträder då tre dagar efter det att 
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats.  

• För sluten psykiatrisk vård kommer betalningsansvaret för kommunen under 2018 att 
inträda 30 veckodagar (inkl röda dagar och helger) efter det att meddelande om att 
patienten är utskrivningsklar är skickat, förutsatt att punkt ett till tre är uppfyllda.  
 

Kommunens betalningsansvar uteblir om patienten inte kan skrivas ut från den slutna 
vården på grund av att insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är 
ansvarig för inte är tillgängliga.  
 
Kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter det att en underrättelse om att en 
patient är utskrivningsklar har skickats. Detta gäller under förutsättning att 
underrättelsen skickats senast kl 12.00. 
Kommunens betalningsansvar inträder fyra dagar efter det att en underrättelse om att en 
patient är utskrivningsklar har skickats efter kl 12.00. 
Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter ska motsvara genomsnittskostnaden i 
riket för ett vårddygn i den slutna vården och fastställs årligen av regeringen. 
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Uppsökande 
munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård 
Landsting har från och med 1 januari 1999 enligt 8§ i tandvårdslagen (SFS 1998:554) 
ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Genom införande av 12§ i tandvårdsförordningen föreskrivs att 
kommunen är skyldig att ge landstinget de uppgifter som behövs för den uppföljning av 
nödvändig tandvård som ges till personer som omfattas av reformen. 
 
Munhälsobedömning är ett erbjudande och en förebyggande insats som innebär att 
legitimerad tandvårdspersonal årligen kommer hem till den berättigade och kostnadsfritt 
gör en bedömning av munhälsan, ger tips och råd till den berättigade och/eller den som 
utför omvårdnaden. 
 
Målet med nödvändig tandvård är att den ska medverka till en påtaglig förbättring av 
förmågan att tillgodogöra sig föda. Nödvändig tandvård ges till samma avgifter som för 
den öppna hälso- och sjukvården, d v s avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. 
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 Öppen psykiatrisk tvångsvård 

och öppen rättspsykiatrisk vård 
 

Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättpsykiatrisk vård (ÖRV) 

Om patienten inte längre har ett oundgängligt behov av psykiatrisk 
dygnetruntvård(sluten) kan tvångsvården under vissa förutsättningar omvandlas till 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Så är även fallet med sluten rättpsykiatrisk vård. Om 
patient som ges sluten rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning inte har ett 
oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård kan tvångsvården under 
vissa förutsättningar omvandlas till öppen rättpsykiatrisk vård.  

I vissa fall behöver en patient en längre anpassningsperiod för ett liv utanför 
vårdinrättningen. Andra patienter som inte är i behov av att vistas på en 
sjukvårdsinrättning men som under en längre tid behöver en tydlig struktur kring 
medicinering, boende eller sysselsättning för att inte försämras i sin psykiska sjukdom. 
Syftet med denna vårdform är att för dessa patienter skapa bättre förutsättningar för 
utslussning och rehabilitering till ett liv utanför sjukvårdsinrättningen och minska behovet 
av återkommande återintagningar i tvångsvård.  

Avgränsning  
Öppen rättpsykiatrisk vård kan inte ges till den som på annat vis är frihetsberövad, är 
anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättpsykiatrisk undersökning. Vårdformen 
kan heller inte ges den som är intagen eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt.  

Beslut  
Beslut att ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättpsykiatrisk 
tvångsvård görs av chefsöverläkaren eller specialist inom psykiatri med 
chefsöverläkaruppdrag. Ansökan ska göras i det syfte som beskrivs ovan för de patienter 
där det inte går att bedriva vård på frivillig basis och som, utan villkor i öppenvård, 
snabbt återinsjuknar eller inte kan skrivas ut från slutenvård. Ansökan görs till 
Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut skall omedelbart meddelas alla inblandade 
aktörer. I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges/beskrivas vilka 
omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor som rätten 
bör föreskriva. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som avses 
nedan.  

Det är även chefsöverläkaren eller specialist inom psykiatri med chefsöverläkaruppdrag 
som beslutar om förlängd ansökan om ÖPT och ÖRV. Då skall ny samordnad individuell 
plan göras.  

Samordnad vårdplanering  
Om denna vårdform är aktuell kallar chefsöverläkare/specialist i psykiatri med 
chefsöverläkaruppdrag (eller enligt rutin som finns på arbetsplatsen) till samordnad 
vårdplanering. Aktuella aktörer kan vara handläggare och/eller chefer inom 
socialtjänsten, primärvård, närpsykiatrin och försäkringskassan m.fl. I normalfall skall 
patienten lämna sitt samtycke till informationsutbyte mellan parterna. Om patienten 
motsätter sig informationsutbyte skall detta i normalfallet respekteras, men utbyte av 
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sådan information som är oundgänglig för att genomföra en samordnad vårdplanering 
hindras inte av sekretesslagen.  

Det är chefsöverläkaren som svarar för att en samordnad vårdplan upprättas om han 
eller hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser från andra enheter i 
samband med den öppna psykiatriska tvångsvården. Ansvaret innebär även att berörda 
instanser kontaktas. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av enheterna. Om 
inga insatser behövs från andra instanser skall inget samråd ske, dock skall en 
samordnad vårdplan upprättas och bifogas ansökan till förvaltningsrätten.  

Kontinuerlig information  
En förutsättning för att chefsöverläkaren ska kunna veta om en patient åter behöver 
vårdas på sjukvårdsinrättningen är att han eller hon håller sig löpande informerad om 
patientens situation. En lämplig ordning kan vara att det anges i den samordnade 
vårdplanen hur informationsutbytet ska ske mellan landstinget och kommunen. Genom 
kontakter med patienten, närstående, psykiatrisk öppenvård och socialtjänsten kan 
chefsöverläkaren skaffa sig en kontinuerlig bild av patientens sjukdomsförlopp och 
livssituation. Av 43 § LPT (och genom hänvisning i 24 § LRV) framgår att uppgifter om en 
patient ska lämnas utan hinder av sekretess från hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten om det behövs för att chefsöverläkaren ska kunna fullgöra sina åligganden 
enligt lagen. Chefsöverläkaren ansvarar för att fatta beslut om fortsatt anmälan/ansökan 
eller avslutande av tvångsvården. Ett sådant åliggande får anses vara att fatta beslut 
alternativt ansöka om sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård när 
chefsöverläkaren bedömer att det finns förutsättningar för det. För att kunna göra en 
sådan bedömning .  

Villkor  
Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska förvaltningsrätten föreskriva de särskilda 
villkor enligt 3 § 1 st. 2 p. LPT som ska gälla för vården. Rätten får överlämna åt 
chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor.  

Exempel på villkor som får föreskrivas får avse:  

Skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård och behandling  
Skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller att besöka en 
vårdcentral eller anlita socialtjänsten.  
Skyldighet att vistas på bestämd vistelseort, bostad, arbete eller delta i utbildning.  
Förbud mot att använda berusningsmedel.  
Förbud mot att vistas på en viss plats eller ta kontakt med en viss person, eller  
Annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen.  

När det gäller patient som vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning (SUP) 
skall i bilaga redogöras för återfallsrisken enligt 16 § LRV. Även en särskild redogörelse 
lämnas för den utredning som har gjorts avseende återfallsrisken och för de insatser som 
har planerats för att motverka att patienten återfaller i brottslighet av allvarligt slag.  

De villkor som kan komma ifråga kan därmed avse förutom medicinering och andra 
sjukvårdsinsatser även boende, sysselsättning, stöd och service, social rehabilitering eller 
andra insatser enligt SoL och LSS. Även andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga för 
att en patient inte skall återinsjukna eller återfalla i missbruk och tidigare socialt mönster 
kan bli aktuella.  

I varje enskilt fall bör det noga prövas om villkoren uppfyller dessa krav och syften.  
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Villkoren anger endast vad patienten ur ett tvångsvårdsperspektiv måste göra eller inte 
får göra. Villkoren styr därmed i praktiken endast i begränsad utsträckning det faktiska 
innehållet i vården. I den samordnade vårdplanen framgår innehållet. 

Om behov av att ändra villkor under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård/ öppen 
rättspsykiatrisk vård uppkommer får en ny ansökan om öppen psykiatrisk/öppen 
rättspsykiatrisk vård med nya villkor lämnas in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten 
kan enligt 26 § LPT, 12 a och 16 a §§ LRV överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om 
villkoren. I sådana situationer kan chefsöverläkarens beslut om villkor överklagas av 
patienten till förvaltningsrätten(33 § andra stycket 5 LPT och 18 § andra stycket 9 LRV).  

Tvångsåtgärder  
Under vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättpsykiatrisk 
tvångsvård får inga tvångsåtgärder tillgripas.  
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Definitioner 
Trygghetsboende 
Trygghetsboende är för äldre som vill ha mer trygghet och social samvaro. Till skillnad 
från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det 
ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på 
angivna tider. 
 
Korttidsvistelse barn och unga enligt LSS 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med 
funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför det egna hemmet under kortare och längre 
tider. Insatsen kan beviljas till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som 
tillhör personkretsen enligt LSS. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och att personen 
med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Region Norrbotten 
ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser. 
 
Särskilda boendeformer 
Särskilt boende enligt SoL är anpassade för äldre med stort behov av omsorg. 
Bostäderna är för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg.  
 
Gruppbostad/stödboende enligt SoL. Boende som tillhandahåller platser för 
heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn, vård och 
stöd. 
 
Bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad, är en insats 
enligt LSS. Bostaden är anpassade för vuxna personer med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning.  
Det finns tre olika boendeformer för vuxna där de kan få stöd: 

• Gruppbostad, som kan erbjudas om den enskilde har så stora behov av tillsyn och 
omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En 
gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 
gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp. 

• Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam 
service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den 
enskildes behov. De kan få det stöd de behöver dygnet runt i den egna 
lägenheten. 

• Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att den enskilde kan beviljas en 
egen lägenhet som är anpassad till dennes behov. Ingen fast personalgrupp ingår. 

Korttidsboende enligt SoL för vuxna. En tillfällig vistelse utanför det egna boendet avsedd 
för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende beviljas enligt socialtjänstlagen 
och beslutas av biståndshandläggare. 
 
Habilitering 
Insatser som ska bidra till att en person med medfödd 
eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 
förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande  
i samhällslivet.  
 
Rehabilitering 
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
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återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet. 
 
Funktionsnedsättning  
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuellfunktionsförmåga. 
 
Insats 
Handling som är inriktad på visst resultat. 
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Lagar och förordningar 
Riktlinjerna bygger på lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd samt cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 
 
I PDF-format fungerar punkterna som hyperlänkar. Klicka på 
dem för att öppna en webbsida med respektive dokument. 
 
Lagar 
• Hälso- och sjukvårdslagen HSL 2017:30 
• Hälso- och sjukvårdsförordningen SFS 2017:80 
• Socialtjänstlagen SoL 2001:453, SFS 2017:809 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1993:387, SFS 2017:735 
• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS 2017:612, 
• Betänkande 2017/18:SoU11 
• Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT 1991:1128, SFS 2017:373 
• Lagen om rättspsykiatrisk vård LRV 1991:1129, SFS 2017:374 
• Patientsäkerhetslag 2010:659, SFS 2017:786 
• Patientlagen 2014:821 
• Offentlighet och sekretesslag 2009:400 
• Tandvårdslagen (SFS 1998:554) 

 
Föreskrifter och allmänna råd 
• Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27, HSLF-FS 2017:23 
• Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7 
• Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
• egenvård SOSFS 2009:6, HSLF-FS 2017:22 
• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering SOSFS 2007:10, SOSFS 2008:20, 

HSLF-FS 2017:19 
• Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård SOSFS 2008:18, SOSFS 2013:8, SOSFS 

2014:1 
• Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 
• Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård HSLF-FS 2017:37 
• Kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOFSFS 2011:9 
 
Meddelandeblad och cirkulär 
• Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (Socialstyrelsen 2017 nationell 

vägledning) 
• Meddelandeblad egenvård Nr 6/2013 
• Meddelandeblad tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Nr 12/2013 
• Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten SKL Cirkulär 09:66 
• Egenvård SKL Cirkulär 09:71 

 
 
 
8 

(846 av 943)



40 
 

Bilaga 1 Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård  
 
Svensk författningssamling 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; 
utfärdad den 22 juni 2017. 
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.  
 
1 kap. Inledande bestämmelser  
Lagens innehåll och tillämpningsområde  
 
1§ I denna lag finns bestämmelser om  
1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från 
sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården, 
  
2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från 
flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och  
3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. Det som i denna 
lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.  
 
Lagens syfte  
 
2§ Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande 
läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 
Uttryck i lagen  
 
3§ I denna lag avses med  
1. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador samt sjuktransporter,  
 
2. socialtjänst: insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade samt insatser enligt de särskilda författningarna om 
vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,  
 
1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326. 
SFS 2017:612 Utkom från trycket den 30 juni 2017 2SFS 2017:612  
 
3. sluten vård: hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 
vårdinrättning,  
 
4. öppen vård: annan hälso- och sjukvård än sluten vård, och  
 

(847 av 943)



41 
 

5. utskrivningsklar: att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren 
har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. 
 
2 kap. Inskrivningsmeddelande och planering  
 
Inskrivningsmeddelande  
1§ Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer 
att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården efter 
det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna 
om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande.  
Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, 
ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den landstingsfinansierade öppna vården. 

 
2§ Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för utskrivning. 
 
3§ Ett inskrivningsmeddelande ska skickas senast 24 timmar efter det att patienten har 
skrivits in i den slutna vården. Om den behandlande läkaren först senare under 
vårdförloppet bedömer att en patient kan komma att behöva insatser enligt 1 §, ska den 
slutna vården skicka inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter det att den 
behandlande läkaren gjorde den bedömningen. 
 
4§ Om den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter det att ett 
inskrivningsmeddelande har skickats, ska den slutna vården så snart det är möjligt 
underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning. 
 
Fast vårdkontakt i den öppna vården 
  
5§ När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid den enheten 
utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta 
vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården.  
Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta att vara 
patientens fasta vårdkontakt.  
 
Planering inför patientens utskrivning  
 
6§ När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett 
inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är 
nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
tillgodosedda. 
 
3 kap. Åtgärder vid utskrivning  
 
Underrättelse om att en patient är utskrivningsklar  
 
1§ När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivningsklar, ska den 
slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om denna bedömning, om 
bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det.  
En underrättelse i enlighet med 7 a § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård ska motsvara en underrättelse enligt första stycket. 
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Informationsöverföring vid utskrivning  
 
2§ Om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, ska den slutna 
vården till berörda enheter överföra den information som är nödvändig för att ge 
patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Informationen ska överföras senast 
samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården. 
  
Information till patienten  
 
3§ Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten och dennes 
närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). 
 
4 kap. Samverkan mellan landsting och kommun  
 
Samordnad individuell planering  
 
1§ Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både landsting och kommun i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering 
genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser 
behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även den 
landstingsfinansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella 
planeringen. För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
 
2§ Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell 
plan i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen 
(2001:453). Planen får upprättas om patienten samtycker till det. Arbetet med planen 
ska påbörjas utan dröjsmål. 
 
3§ En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 § första stycket 
ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i den 
landstingsfinansierade öppna vården.  
Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § om 
att patienten är utskrivningsklar har lämnats. 

 
Riktlinjer och överenskommelser  
 
4§ Landsting och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare 
och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt denna lag. 
 
5§ Landsting och kommun får träffa en överenskommelse om att kommunens 
betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som anges i 5 kap. 4 § eller 
med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6 §.  
 
5 kap. Kommunens betalningsansvar 
  
1§ En kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett landsting för en patient 
som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande läkaren har bedömt 
att patienten är utskrivningsklar.  
 
2§ En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i kommunen.   
Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan 
särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 
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stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har 
betalningsansvaret för den patienten oavsett var patienten är folkbokförd. 
 
3§ Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har  
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med 2 kap. 1–3 §§, 
och  
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar i 
enlighet med 3 kap. 1 §. 
 I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är 
kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppna vården har kallat till samordnad individuell planering i 
enlighet med 4 kap. 3 §. 
 
4§ Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten enligt 4 kap. 5 §, ska 
kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 
kap. 1 § har skickats. Om en sådan underrättelse skickas efter klockan 12.00, ska 
kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar efter det att underrättelsen 
har skickats. 
 
5§ Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan skrivas ut från 
den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade öppna 
vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är 
tillgängliga.  
 
6§ Om det inte finns någon överenskommelse om belopp enligt 4 kap. 5 §, ska 
kommunen lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som 
motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Detta 
belopp ska räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i 
den slutna vården.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om det belopp som avses i första stycket. 
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.  
2. Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för patienter som 
vårdas i sluten psykiatrisk vård.  
3. Genom lagen upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. 
 4. Den upphävda lagen ska dock fortsätta att tillämpas fram till och med den 31 
december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård.  
 
På regeringens vägnar 
MORGAN JOHANSSON 
ANNIKA STRANDHÄLL (Socialdepartementet) 
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Bilaga 2 Rutiner med 
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Bilaga 3 Det goda mötet 
 
Stöd för att leda och genomföra SIP-möte utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 
Utgångspunkten är att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa, 
att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande, att vården är 
sammanhållen och att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och 
respekt. Patienten är en roll medan personen är en identitet. Mötet kräver ett aktivt 
lyssnande där personalen är lyhörd, tolkande och försöker förstå den enskildes 
berättelse. Personalen ska se världen från den enskildes perspektiv och utgå från det när 
vård, stöd och omsorg ska planeras genom att inkludera den enskilde i planering och 
beslut. 
 
Att leda mötet: 

• Hälsa alla välkomna 
 

• Presentationsrunda, alla deltagare inkl patient/närstående 
- vem är jag och vad är min roll 
 

• Förklara syftet med mötet och informera om tänkt mötesupplägg 
- varför möts vi 
- hur går mötet till 
- vem som ansvar för vad 
 

• Inbjud patienten att ge sin berättelse 
Hjälp patienten genom att ställa frågor 
- vill du berätta varför…. 
- vill du berätta hur… 
- vad är viktigt för dig… 
- kan du ge exempel….. 
- kan du förklara….. 
 

• Fördela ordet beroende på patientens behov och mål 
 

• Ställ kontrollfrågor/stödfrågor till patienten för att hjälpa denne i planeringen 
- tror du att xx.. skulle hjälpa dig att nå målet xx… 
- kan du tänka dig att …. 
- hur känner du om….. 
- vad är viktigast för dig att uppnå 
- vilka mål och förväntningar har du….. 
- vilka egna resurser har  du som kan hjälpa dig uppnå målet… 
 

• Sammanfatta vad ni kommit överens om 
- vilka är patientens huvudmål och delmål 
- vilka insatser har ni kommit överens om 
- vem ansvarar för vad 
- när i tid ska ni göra en uppföljning av insatser och utvärdering av 
huvudmål/delmål 
- vem är fortsatt samordningsansvarig 
 

• Kontrollera med patienten att ni har uppfattat samma saker och att denne är nöjd 
med planeringen 
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- känner du dig trygg i det vi nu har planerat och kommit överens om… 
- är det något mer du funderar över… 
- vet du var du kan vända dig med frågor om…. 
 

• Avsluta mötet 
 

• Dokumentera i SIP och ge till patienten 
 
 
Uppföljning av SIP 

• Hälsa alla välkomna 
• Presentationsrunda, alla deltagare inkl patient/närstående 

- vem är jag och vad är min roll 
• Förklara syftet med mötet och informera om tänkt mötesupplägg 

- varför möts vi 
- hur går mötet till 
- vem som ansvar för vad 
 

• Inbjud patienten att ge sin berättelse 
hjälp patienten genom att ställa frågor 
- vill du berätta hur det går med …. 
- har du nått dina mål med….. 
- anser du att planen har följts…. 
- kan du ge exempel….. 
- kan du förklara….. 
- vad önskar du………. 
 

• Fördela ordet beroende på patientens behov och mål 
 

• Ställ kontrollfrågor/stödfrågor till patienten för att hjälpa denne i planeringen 
- tror du att xx.. skulle hjälpa dig att nå målet xx… 
- kan du tänka dig att …. 
- hur känner du om….. 
 

• Sammanfatta vad ni kommit överens om 
- vilka är patientens huvudmål och delmål och har dessa nåtts 
- vilka fortsatta insatser har ni kommit överens om 
- vem ansvarar för vad 
- när i tid ska ni göra en ny uppföljning av insatser och ny utvärdering av 
huvudmål/delmål 
- vem är fortsatt samordningsansvarig 
 

• Kontrollera med patienten att ni har uppfattat samma saker och att denne är nöjd 
med planeringen 
- känner du dig trygg i det vi nu har planerat och kommit överens om… 
- är det något mer du funderar över… 
- vet du var du kan vända dig med frågor om…. 
 

• Avsluta mötet 
 

• Dokumentera i SIP och ge till patienten 
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Socialnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-01-19

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma 
riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan
Diarienr 18SN5

Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att följa Norrbottens kommuners rekommendation 
om Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan.

Ärendebeskrivning
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och 
Region Norrbotten och berör innehållet i hur samverkan ska ske.

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29.

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för Social 
välfärd har diskuterat ärendet och föreslår
Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna
Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 
månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18

Styrelsen beslutar
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 
månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18

Kommentar från socialtjänsten:
Riktlinjerna innebär att kommunen åläggs större ansvar än vad lagstiftningen anger gällande 
formerna för den samordnade individuella planeringen (SIP). Det är den 
landstingsfinansierade öppna vårdens fasta vårdkontakt som ansvarar för att samordna och 
kalla till SIP men kommunens ansvar att närvara hos den enskilde i de fall SIP ska ske i 
dennes bostad. Kommunen har därmed inte möjlighet till distansmöte via länk likt 
öppenvården har möjlighet till. SIP som förväntas företrädesvis äga rum i den enskildes 
bostad till skillnad från föregående lagstiftning inom slutenvården kan innebära ökad logistik, 
ökad tidsåtgång vilket i sin tur ger effekter på befintliga bemanningsresurser. Även behov av 
ökad bilpool och digital teknisk utrustning kan förväntas. Implementeringen av nya 
lagstiftningen innebär behov av sedvanlig uppföljning vid förändringsarbete och därmed är 
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2018-01-19

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

det positivt och nödvändigt med beslutad utvärdering och möjlighet till riktlinjerevidering 
inför 2018-10-31.

Beslutsunderlag
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma riktlinjer för samverkan 

- Samordnad individuell plan
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma riktlinjer för samverkan 

- Samordnad individuell plan (2/2)
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§ 2 
 
Folkhälsostrategi 
 
Bilagor: a), Förslag ” Norrbottens folkhälsostrategi 2018 - 2026”, b) Protokoll från 
Norrbottens Folkhälsopolitiska råds sammanträde 2017-12-20 
 
Förslaget har tagits fram av Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, där 
Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens 
län är huvudmän. Innehållet har löpande kommunicerats med sakkunniga i 
kommunerna. Aktörer som gjort inspel under framtagningsprocessen erbjöds 
möjlighet att lämna synpunkter i en sakgranskningsrunda hösten 2017. 
 
Strategin beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett 
framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens 
folkhälsoarbete. Syftet med strategin är att stimulera till ett mer systematiskt 
folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper och 
i förlängningen förbättrar folkhälsan. 
 
Strategin börjar gälla efter att Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län antagit dokumentet. I samband 
med fastställandet upphör den tidigare folkhälsopolitiska strategin från år 2007 
att gälla. 
 
 
Ordföranden föreslår styrelsen besluta 
 
Att  anta ”Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026” enligt liggande förslag 
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget ”Norrbottens 
 folkhälsostrategi 2018 - 2016” 
 
Att  uppdra till Norrbottens Kommuner att i samråd med Region Norrbotten 
 och Länsstyrelsen i Norrbottens län samordna arbetet med en regional och 

sektorsövergripande handlingsplan. Norrbottens Kommuner fokuserar på 
delmål 1: utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer 
jämlik och jämställd 

 
Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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Styrelsen beslutar  
 
Att  anta ”Norrbottens folkhälsostrategi 2018 - 2026” enligt liggande förslag 
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget ”Norrbottens 
 folkhälsostrategi 2018 - 2016” 
 
Att  uppdra till Norrbottens Kommuner att i samråd med Region Norrbotten 
 och Länsstyrelsen i Norrbottens län samordna arbetet med en regional och 

sektorsövergripande handlingsplan. Norrbottens Kommuner fokuserar på 
delmål 1: utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer 
jämlik och jämställd 
 

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
____ 
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jämställd folkhälsa 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd 

2017-12-20 
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NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 
20 DECEMBER 2017 

Förord 
Norrbotten står inför en demografisk utveckling som kommer att utmana 

välfärden och den service som vi är vana vid. Norrbotten förväntas få ett 

successivt ökande omsorgsbehov på grund av en ökande andel äldre, 

samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar.  

En förbättrad och en mer jämlik folkhälsa är en av nycklarna för att klara 

kompetensförsörjningen och för att fler individer ska kunna leva ett gott liv 

och vara delaktiga i både arbets- och samhällslivet. Norrbotten har relativt 

bra förutsättningar för en god folkhälsa men har i flera avseenden ett sämre 

hälsoläge än övriga Sverige. Norrbottens utmaningar handlar framför allt om 

högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt/fetma, samt en ökande 

psykisk ohälsa. Samtidigt känner sig norrbottningarna mer trygga, mindre 

stressade och har mer tillit till andra människor, vilket är positiva egenskaper 

att förvalta och bygga vidare på. 

Folkhälsostrategin har tagits fram med främsta mål att samordna länets 

resurser, bidra till att länet arbetar i samma riktning och fungera som stöd i 

arbetet för alla berörda aktörer mot en förbättrad folkhälsa. En 

länsgemensam målsättning, en plan för vägen dit samt hur länets regionala 

aktörer ska samverka är strategins viktigaste kärnpunkter. Endast genom 

samverkan mellan flera aktörer och politikområden kan länet åstadkomma de 

stora förbättringskliv som är nödvändiga. 

Strategin har tagits fram av Joanna Hansson, Region Norrbotten, Marianne 

Öhman och Mats Jakobsson båda Norrbottens Kommuner samt Mats 

Burman och Katarina Sandling Jonsson båda länsstyrelsen i Norrbotten - i 

samarbete med representanter från alla länets kommuner. 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka alla som bidragit med åsikter 

vid olika dialogtillfällen; civilsamhälle, näringsliv, akademi, offentlig sektor 

och de sakkunniga som bidragit med texter i olika områden. 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd, 20 december 2017 

Agneta Granström (MP) ordförande Norrbottens folkhälsopolitiska råd 

Underskrift, Region Norrbotten 

Underskrift, Norrbottens Kommuner

Underskrift, Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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Inledning 
Norrbotten är ett län med minskande andel i arbetsför ålder och en ökande 

äldre befolkning vilket leder till att den samhällsservice medborgare tar för 

given idag kommer ställas på prov. Ett förbättrat hälsoläge i befolkningen 

kommer tillsammans med nya arbetssätt och digitalisering bli viktiga 

pusselbitar i hur välfärden ska säkras även i framtiden.   

Undersökningar visar att norrbottningar ur flera aspekter, har ett sämre 

hälsoläge än övriga riket. Till exempel har länet ett betydligt högre 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar men också högre förekomst av 

smärta och värk i befolkningen. Folkhälsan mäts i korthet med en 

kombination av måtten förväntad medellivslängd och självuppskattad hälsa. 

Norrbottningarna kommer långt ner på båda listorna. Förväntad 

medellivslängd för männen är 78,7 år jämfört med rikets 80,2 år. För 

kvinnorna är den förväntade medellivslängden 83,3 år jämfört med rikets 

kvinnor som är 83,9 år.  

Det visar sig dessutom att hälsan är ojämlikt fördelad bland olika grupper i 

befolkningen. Idag kan det skilja fyra år i förväntad medellivslängd för 

invånarna i två norrbottniska kommuner med bara tio mils avstånd från 

varandra och fem år mellan norrbottningar med kort respektive lång 

utbildning. Människor har olika möjligheter till en god hälsa och ett långt liv 

beroende på var de är födda, var de bor, hur lång utbildning de har, vad de 

arbetar med eller hur mycket de tjänar
1
.  

Att människor mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på 

skillnader i levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det också väl känt att 

levnadsvanor hör ihop med utbildningsnivå och att hälsan ofta är sämst hos 

dem som har sämst ekonomi och livsvillkor. Tröskeln till att göra 

hälsosamma val, för sig själv och sina barn, är olika hög beroende på i vilken 

kontext personen växer upp under eller befinner sig i
2
.  

Hälsoklyftorna börjar sålunda inte med levnadsvanor utan de är till stor del 

en produkt av ofta givna och sällan valda livsvillkor. De största effekterna på 

folkhälsan kommer därför inte uppnås med ensidiga satsningar på 

övertalningskampanjer om en mer hälsosam livsstil. En bra start i livet, en 

trygg och stimulerande boendemiljö, möjlighet till försörjning är exempel på 

strukturella skyddsfaktorer som ökar förutsättningarna för individer att göra 

mer hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete handlar ofta om att 

öka förekomsten av påverkbara skyddsfaktorer och minska riskfaktorerna
3
.   

Många goda insatser görs redan idag, men för att nå målet om en bättre och 

mer jämlik hälsa i Norrbotten behövs samverkan och ett gemensamt 

ansvarstagande mellan den offentliga, idéburna och privata sektorn. Det 

behövs också samverkan över olika sektorer och förvaltningsområden, samt 

mellan tjänstepersoner, politiker och den enskilda individen.  

Följande strategi syftar till att inte bara förbättra norrbottningarnas hälsa utan 

också att göra den mer jämlik och jämställd.  

1
 Delbetänkande: Det handlar om jämlik hälsa 2016, sid 13 

2
 Barbro Holm Ivarsson, Sjukdomsförebyggande metoder, Samtal om levnadsvanor i 

vården 2014 sid 36. 
3
 Folkhälsopolitisk rapport 2010, Framtidens folkhälsa – allas ansvar. Rapport 

2010:16 Östersund, Statens folkhälsoinstitut 2010 sid 165-166 
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Framtagning av Norrbottens folkhälsostrategi 
Norrbottens folkhälsostrategi är framtagen av Norrbottens folkhälsopolitiska 

råd
4
 (NFR) i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens 

Kommuner och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Följande riktlinjer har varit 

vägledande för NFR:s arbete: 

 Underlätta folkhälsoarbetet i alla kommuner, men särskilt för de

kommuner med hög ohälsa

 Inte vara detaljstyrande utan lämna öppet för kommunerna att välja

sina egna prioriteringar och grad av engagemang i folkhälsoarbetet

 Öka kunskapen om folkhälsa och om att arbeta kunskapsbaserat

 Säkerställa god förankring hos kommunerna och regionala aktörer

 Fokusera på hälsofrämjande miljöer och faktorer

 Tillmötesgå kommunspecifika behov. Till exempel tillhandahålla

kommunspecifik statistik och förslag på åtgärder/insatser

 Sortera under Norrbottens regionala utvecklingsstrategi

 Organisera arbetet, inte skapa en organisation för arbetet. Använda

befintliga nätverk

 Den folkhälsopolitiska strategin ska underlätta arbetet med andra

myndigheters uppdrag

På lokal nivå har särskilt kommunernas sakkunniga (folkhälsosamordnare 

eller motsvarande) beretts en central i roll i arbetet, både vid de olika 

mötestillfällena men också på hemmaplan däremellan. I november 2015 

bildades ett nätverk av lokala och regionala sakkunniga där varje kommun 

erbjöds en plats att få insyn i och diskutera processen. Totalt tre internat 

genomfördes under 18 månader. Ett flertal faktapass och föreläsningar 

genomfördes inom ramen för nätverket med syfte att skapa en gemensam 

kunskapsbas. Därutöver har dialoger genomförts med statliga myndigheter 

och verk, företrädare för större arbetsgivare i länet samt med organisationer 

som arbetar med mänskliga rättigheter. Vidare har dialog skett med politiska 

och tjänstemannagrupperingar på regional nivå, samt med ledande politiker 

och tjänstepersoner vid kommunbesök i länets samtliga kommuner. 

Under två månader hösten 2017 erbjöds kommuner och övriga 

dialogpartners möjlighet att, i en sakgranskningsrunda, lämna synpunkter på 

folkhälsostrategin. 

Läsanvisning 
Detta dokument inleds med en beskrivning av process, mål, syfte och andra 

kortare sakupplysningar om strategin. Tidigt beskrivs också kännetecknande 

egenskaper för Norrbotten som kan vara viktiga att beakta i ett arbete mot en 

bättre och mer jämlik hälsa. Stycket efter beskriver länsspecifika perspektiv, 

mål, prioriteringar och indikatorer. Första delen av strategin avslutas med en 

beskrivning av egenskaper som kännetecknar ett framgångsrikt 

folkhälsoarbete samt vem som gör vad. 

Efter kärnavsnitten följer ett fördjupningsmaterial för den som vill veta mer 

om den teoretiska bakgrunden samt det nationella och internationella 

4
 https://www.norrbotten.se/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Folkhalsa/Svensk-

folkhalsopolitik/Norrbottens-folkhalsopolitiska-rad/ 
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folkhälsoarbetet. Här finns också information om bakgrunden till 

folkhälsostrategin 2018-2026.  

Avslutningsvis på sid 48-67 redovisas de nationella målområdena utifrån en 

norrbottnisk horisont. Avsnittet är skrivet så att läsaren kan ta del av 

underlaget i sin helhet eller välja några områden baserade på lägesbilden i 

den egna kommunen.  

Vad innebär folkhälsostrategin? 
Norrbottens folkhälsostrategi lägger grunden för att en mängd 

samhällsaktörer ska ta avstamp i en gemensam lägesbild och med effektfulla 

metoder samordna länets resurser mot samma mål, dvs till de områden och 

befolkningsgrupper där de bäst behövs.    

Att anta strategin är att ställa sig bakom innehållet som anger: 

 Fakta och nulägesanalys om hur norrbottningen mår samt hur

hälsoläget skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper

 Vilka mål och delmål som ska följas över tid på regional nivå

 Vilka principer, metoder och kunskaper som kännetecknar ett

framgångsrikt och systematiskt folkhälsoarbete

 Hur ansvaret ser ut mellan olika aktörer på och mellan regional och

lokal nivå

Strategin ger ramarna för ett framgångsrikt folkhälsoarbete medan frågan om 

hur det ska verkställas lämnas till respektive aktör att arbeta fram utifrån sitt 

uppdrag, givna förutsättningar och behov.  

NFR avser, att under 2018 ta fram en regional handlingsplan som stödjer ett 

mer intensifierat folkhälsoarbete inom de prioriterade målområdena. Den 

regionala handlingsplanen kommer genomföras enligt den 

samverkansmodell som beskrivs kortfattat på sid 69 och som också 

diskuterats vid olika dialogtillfällen. 

Syfte 
Norrbottens folkhälsostrategi syftar till att stimulera till ett mer systematiskt 

folkhälsoarbete i Norrbotten för att utjämna skillnader i hälsa och förbättra 

folkhälsan i länet.  

Mål 
Norrbotten har ett övergripande mål om att norrbottningarnas hälsa ska 

förbättras och bli mer jämlik och mer jämställd. Fyra delmål är också satta 

utifrån prioriterade områden.  

Norrbottens övergripande folkhälsomål: 

Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd 

hälsa.  

Delmål 1:  

Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och 

jämställt. 

Delmål 2:  

Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer 

jämlika och jämställda 
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Delmål 3:  

Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan ska 

stärkas 

Delmål 4:  

Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa 

Läs mer om bakgrunden till Norrbottens mål, prioriteringar och indikatorer 

på sid 25-26. 

Målgrupp 
Norrbottens folkhälsostrategi vänder sig till samhällsaktörer i allmänhet och 

offentliga företrädare (regionala och lokala) i synnerhet. Till exempel 

kommuner, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i 

Norrbotten och andra statliga myndigheter men också enskilda föreningar 

och företag.  

Det är önskvärt att den färdiga strategin prövas i kommunfullmäktige eller 

på något motsvarande sätt beaktas i kommunens övergripande planer. På 

regional nivå ska strategin behandlas av regionfullmäktige, Norrbottens 

Kommuners styrelse samt av länsstyrelsen i Norrbottens län.  

Synpunkter från olika aktörer har inhämtats och beaktats i arbetet med att ta 

fram en folkhälsostrategi. Se bilaga 5. 

Tidsperiod 2018-2026 
Norrbottens folkhälsostrategi omfattar perioden 2018 – 2026 med en 

möjlighet till revidering 2022. Under perioden kommer statistik och 

nyckeltal följas upp och analyseras år 2018, 2022 samt 2026 vilket medger 

tre tillfällen att utvärdera i vilken utsträckning länet arbetar på rätt sätt.  

Att förändra befolkningens hälsa tar tid och det är viktigt att ha tålamod och 

inte göra förändringar för fort och utan goda skäl. En utveckling mot en mer 

jämlik hälsa kräver ett ihärdigt och långsiktigt arbete med fokus på stegvisa 

förändringar. En lyckad etablering av ett systematiskt och uthålligt 

folkhälsoarbete förväntas börja ge resultat och visa på förbättrad folkhälsa 

till år 2026. 

Gemensam lägesbild 
Med syfte att etablera en gemensam lägesbild på regional och lokal nivå har 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd tagit fram statistik som beskriver 

befolkningens hälsoläge och socioekonomiska sammansättning. 

Kartläggningen kallas Länsanalys Norrbotten och beskriver nuläget i form 

av en indikatormatris som ska tas fram en gång per mandatperiod fram till 

2026. Indikatormatrisen är bifogad i bilaga 1.  

Länsanalysen presenteras för varje kommun tillsammans med läns- och/eller 

riksgenomsnitt. Underlaget är också uppdelat på befolkningsgrupperna 

barn/unga, vuxna och äldre, samt på kön där underlaget medger.  

Befolkningsprofilerna för respektive kommun finns på 

www.norrbotten.se/fhs . 

Detta statistikunderlag på länsnivå har använts till analyser för att ta fram 

strategins prioriterade områden och mål, och utgör grunden för Norrbottens 

gemensamma lägesbild. 

(868 av 943)
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Länsanalysen är framtagen av forskare, statistiker och sakkunniga på Region 

Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län.  

Uppföljning och revidering 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd kommer utifrån länsanalysen att följa upp, 

utvärdera och återkoppla utvecklingen, vart fjärde år och på regional och 

lokal nivå.  

Tidsintervallet på fyra år är valt utifrån två förutsättningar; dels därför att 

folkhälsa är ett område där effekterna av arbetet som genomförs kan ta tid. 

Dels därför att folkhälsostrategin bygger på statistikunderlag från framför 

allt två enkätundersökningar, varav den ena genomförs vart fjärde år i 

Norrbotten. Läs mer om undersökningarna ”Hälsa på lika villkor” och 

”Hälsosamtalen i skolan” under rubriken Avgränsningar. 

I samband med att målindikatorer följs upp och resultatet utvärderas kommer 

NFR utvärdera behovet av att revidera strategins prioriteringar och mål. 

Även förändringar i den nationella politiken beaktas. Eventuella revideringar 

av folkhälsostrategin beslutas av Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR. 

Avgränsningar 
Då folkhälsa utgör ett brett kunskapsområde som täcker många aspekter av 

samhället har arbetet i viss mån behövt avgränsas. 

Folkhälsostrategin har en förebyggande utgångspunkt. Strategin handlar om 

att främja de faktorer som håller människor friska och förhindrar sjukdom. 

Ett förebyggande arbete kan också innebära att förkorta varaktigheten av 

ohälsa för de som redan drabbats.  

Norrbottens folkhälsostrategi handlar om länets gemensamma hälsa, och inte 

hälsan i enskilda kommuner. Avgränsningarna har gjorts utifrån de regionala 

aktörernas förutsättningar och ibland på grund av avsaknaden av tillgänglig 

data. Den statistik och de analyser som presenteras i strategin bygger 

huvudsakligen på undersökningarna ”Hälsa på lika villkor” (som genomförs 

vart fjärde år i Norrbotten) respektive ”Hälsosamtalen i skolan” som årligen 

vänder sig till eleverna i årskurs 4,7, Gy åk 1 samt förskoleklass. Även olika 

registerdata har använts så som Socialstyrelsens hjärtinfarktsregister samt 

Region Norrbottens data över insjuknande i länet. Statistiken i strategin 

beskriver situationen för kvinnor och män samt flickor och pojkar. 

Underlaget avseende transpersoners situation bygger på nationella underlag 

då det saknas uppgifter för Norrbotten. 

Det är dock viktigt att poängtera att de avgränsningar som gjorts på länsnivå, 

inte på något sätt syftar till att begränsa kommunernas eller andra 

samhällsaktörers egna prioriteringar och mål, när det gäller det lokala 

folkhälsoarbetet. 

Analyserna avseende grupper med annan etnisk bakgrund består enbart av 

personer som är folkbokförda i Sverige.  

Miljö och klimat utgör en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan som valts 

bort. Indikatorer och data för miljöfaktorer finns till viss del på 

kommunnivå, men sällan på individnivå i större undersökningar vilket 

försvårar statistiska analyser om hur dessa faktorer påverkar 

norrbottningarnas hälsa. Förhoppningen är att indikatorer inom detta område 

utvecklas och tillkommer i framtiden och inget förhindrar att dessa läggs till 

folkhälsostrategin vid senare tillfälle. Det finns alla möjligheter att arbeta 

med detta område utifrån de folkhälsomål som tagits fram i strategin. 
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Norrbottens folkhälsostrategi i ett 
sammanhang 

Nationell nivå 
Det nationella, övergripande målet för folkhälsoarbetet föreslås bli: att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa och jämlik hälsa i hela 

befolkningen
5
. Svenskt folkhälsoarbete samlas kring åtta målområden som 

bekräftats ha betydelse för en mer jämlik hälsa
6
. Norrbottens 

folkhälsostrategi tar sin utgångspunkt i dessa målområden. Målområdena är: 

 Det tidiga livets villkor

 Kompetenser, kunskaper och utbildning

 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

 Inkomster och försörjningsmöjligheter

 Boende och närmiljö

 Levnadsvanor

 Kontroll, inflytande och delaktighet

 En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ett arbete som bidrar till mer jämlika livsvillkor inom dessa områden 

förbättrar Norrbottens hälsa och gör den mer jämlik. 

Graden av utmaningar inom de olika områdena varierar mellan olika län, 

olika kommuner och särskilt mellan storstad och glesbygd. De norrbottniska 

förutsättningarna inom varje område redovisas på sidorna 48-67. 

Regional nivå 
Folkhälsa sträcker sig över flera politikområden vilket innebär att det finns 

en mängd regionala strategier inom olika sakområden som var för sig har 

stor betydelse för befolkningens hälsa; jämställdhet, våld i nära relation, 

kulturplan, idrott, digitaliseringsstrategin för att nämna några. 

Folkhälsostrategin kan ses som ett kompletterande dokument till dessa då 

framgångsfaktorerna samt de kunskapsunderlag som tagits fram med fördel 

kan appliceras på och nyttjas inom andra politikområden 

I bilaga 4 redovisas regionala styrdokument som tillsammans med 

folkhälsostrategin bidrar till en bättre folkhälsa. 

Regional utvecklingsstrategi 

Norrbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) ska revideras under 

2017/2018. RUS:en tas fram i samverkan och enligt överenskommelse 

mellan samma aktörer som återfinns i det nya regionala folkhälsoarbetet, 

men också med flera andra nyckelaktörer. Det är viktigt att den stora 

satsning som nu görs på folkhälsan i Norrbotten koordineras med den 

regionala utvecklingsstrategin. Detta för att strategierna utforskar och 

vägleder inom samma utvecklingsområden, och för att det ger möjlighet att 

samla krafterna i ett mer fokuserat utvecklingsarbete. 

5
 Förslag på nytt folkhälsomål, Kommissionen för jämlik hälsa, Nästa steg på vägen 

mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47. 
6
 Folkhälsoarbetet samlas kring elva målområden i nuläget (Kommissionen för 

jämlik hälsa har 2017 gett förslag om åtta målområden istället), Nästa steg på vägen 

mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47. 
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Europeiska deklarationen för jämställdhet 

Det är viktigt att folkhälsoinsatserna som vidtas kan kopplas till den 

europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR-deklarationen (Council of 

European Municipalities and Regions). Deklarationen är undertecknad av 

Region Norrbotten och länets 14 kommuner
7
 och innehåller grundläggande 

principer för hur parterna ska agera för att skapa ett mer jämställt 

Norrbotten. Här framgår bland annat att stereotypa uppfattningar om kön 

måste upphöra samt att jämställdhetsintegrering av offentlig verksamhet är 

nödvändigt.   

I enlighet med svensk jämställdhetspolitik och att ökad jämställdhet visat sig 

vara av särskild vikt för norrbottningarnas hälsa kommer genomförandet av 

Norrbottens folkhälsostrategi att jämställdhetsintegreras med stöd av 

sakkunniga på länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner och Region 

Norrbotten.  

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har regeringsuppdraget att ta fram en strategi för 

jämställdhet. Strategin börjar gälla den 1 januari 2018 och baserar sig på de 

jämställdhetspolitiska målen som kommer vara viktiga för framtida 

prioriteringar inom området jämställdhet.  

Norrbottens jämställdhetsstrategi har tre prioriterade delmål: jämställd 

utbildning, jämställd hälsa, samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

7
 http://www.norrbottenskommuner.se/regional-

utveckling/jaemstaelldhet/europeiska-deklarationen-foer-jaemstaelldhet/ 
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Folkhälsa och tillväxt 
Befolkningens hälsa är viktig både som mål och medel för individerna och 

samhället. Som mål bidrar en förbättrad hälsa till vinster i form av ett ökat 

välbefinnande som ger tillgång till mera frisk tid som kan användas till 

arbete eller andra aktiviteter men också ökad kvalitet och produktivitet i de 

aktiviteter som genomförs. En god folkhälsa ökar produktiviteten genom att 

säkra en effektivare användning av utrustning, maskiner och annan 

teknologi. En god hälsa är också kopplad till den generella utbildningsnivån 

vilken har betydelse för företagens kompetensförsörjning och till sparandet, 

vilket ökar tillgången till investeringsbart kapital för näringsliv och 

offentliga investeringar. En WHO rapport från 2008 visar att det årliga 

värdet av den ökade medellivslängd som skedde i Sverige mellan åren 1970-

2003 var 29 procent av BNP per capita
8
.  

Figur 1. Relationsdiagram av hur hälsa kan påverka ekonomisk tillväxt. 
Källa: Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete 

Norrbottens demografiska prognos gör folkhälsan till en viktig komponent 

för länets regionala utveckling med tanke på arbetskraftsutbud, 

kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. I Norrbottens regionala 

utvecklingsstrategi (RUS)
9
 poängteras att en god folkhälsa är ett mål för 

samhället och att främjandet av en god och jämlik sådan bidrar till långsiktig 

tillväxt och god social välfärd. RUS:en definierar också länets styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. En av svagheterna utgörs just av det höga 

ohälsotalet i Norrbotten jämfört med andra län.  

Precis som EU:s strategi för hälsa ”Tillsammans för tillväxt” är en viktig del 

i Europa 2020-strategin för en hållbar tillväxt, behöver Norrbottens 

folkhälsostrategi vara en tydlig och självklar del av Norrbottens regionala 

utvecklingsstrategi, RUS. 

8
 Välfärdsanalys, Hälsa och ekonomisk tillväxt 2012 

9
 Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 
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Viktiga begrepp 
Folkhälsa 

Hälsa definieras av WHO och tillika svenska Socialstyrelsen som ett 

tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada
10

. En god folkhälsa är inte bara god utan 

också jämnt fördelad i befolkningen. 

Folkhälsa är hälsan på befolkningsnivå medan begreppet hälsa avser 

individens hälsa.  

(O)jämlik hälsa

Jämlik hälsa är att alla ska ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla 

hälsopotential eller att ingen ska missgynnas från att nå detta mål om det kan 

undvikas. 

Ojämlik hälsa är skillnader i hälsotillstånd mellan grupper och individer som 

är onödiga, möjliga att undvika och som dessutom anses orättvisa
11

. 

Jämställd hälsa definieras som jämlik hälsa men här specifikt avseende kön. 

Proportionell universalism 

Principen om proportionell universalism
12

 beskriver hur ojämlikhet i hälsa 

uppstår samt hur folkhälsoinsatser bör utformas och till vem de bör riktas. 

Principen har fått stor genomslagskraft och präglar idag världens 

folkhälsoarbete på mikro-, makro och mesonivå.  

”Det finns en social gradient i hälsa – ju lägre en persons sociala position 

är ju sämre är hans eller hennes hälsa. Åtgärder skall rikta in sig mot att 

reducera gradienten i hälsa. Att bara rikta in sig på de mest utsatta kommer 

inte att reducera ojämlikheten i hälsa tillräckligt. För att reducera den 

sociala gradienten måste åtgärder vara universella men med en omfattning 

och intensitet som är proportionell till graden av utsatthet.”   

Risk- och skyddsfaktorer 

En individs psykosociala omgivning inbegriper yttre faktorer i form av 

stressorer som kan vara stimulus eller påfrestningar (riskfaktorer) samt 

skyddande resurser i form av socialt stöd (skyddsfaktorer)
13

. Samma stressor 

kan ge helt olika reaktioner hos olika individer eller hos samma individ vid 

olika tillfällen, beroende på tidigare erfarenheter och tron på förmågan att 

möta den. Skydds- och riskfaktorer återfinns på individnivå och på 

strukturell nivå. 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer är omständigheter som ökar sannolikheten för att individer 

ska utveckla problem. Olika riskfaktorer kan interagera med varandra så 

att belastningen blir störst i de socialt mest utsatta grupperna. Effekten av 

en given riskfaktor kan bli mycket större om individen redan är utsatt för 

10
 http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=64 

11
 Folkhälsovetenskapligt lexicon, Urban Janlert 2000 

12
 Michael Marmot, The Marmot review 2010, sid 9 

13
 Hälsofrämjande möten, från barnhälsovård till palliativ vård, Hertting och 

Kristenson 2012, Sid 21-25 
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andra belastningar som till exempel att tillhöra en eller flera av 

diskrimineringsgrunderna
14

. 

Exempel på psykosociala riskfaktorer är allvarliga livshändelser som 

exempelvis arbetslöshet och ärftliga sjukdomar i släkten. För barn kan det 

vara bristande språklig förmåga, inlärningssvårigheter och självkontroll.  

Skyddsfaktorer 

Medan riskfaktorerna gör individen mer exponerad för ohälsa är 

skyddsfaktorer förhållanden som ökar individens motståndskraft. 

Skyddsfaktorerna fungerar som en buffert mot risk, eller som en mekanism 

som förändrar effekterna av att exponeras för risk
15

. 

Viktiga skyddsfaktorer är goda sociala relationer, god ekonomi, goda 

levnadsvanor och att ha förmåga att påverka och ha kontroll över sin 

situation. För barn kan det vara trygga förhållanden till förskola och skola 

samt att nå de uppsatta målen i skolan.  

Hälsofrämjande 

Med hälsofrämjande åtgärder/miljöer avses sådana som underlättar för 

människor att göra hälsosamma val men också att själv ta ansvar för sitt 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Exempel på hälsofrämjande 

åtgärder är upplysta och trygga motionsspår, stöd med läxläsning, 

hälsosamtal, osv. 

Sjukdomsförebyggande 

Sjukdomsförebyggande eller preventivt arbete är insatser i syfte att 

undanröja risker och orsaker till ohälsa och sjukdom. Det kan vara att stötta 

förändring av ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis rökstopp, 

arbetsmiljöarbete, vaccinationer, handlingsplaner mot mobbning. 

Om insatserna syftar till att reducera en riskfaktor kallas den 

sjukdomsförebyggande. Om den syftar till att öka tillgången till en 

skyddsfaktor (friskfaktor) kallas den hälsofrämjande. Ofta överlappar 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser varandra.  

14
 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/bup/skydds-och-riskfaktorer-for-

psykisk-ohalsa/ 
15

 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/bup/skydds-och-riskfaktorer-for-

psykisk-ohalsa/ 
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Om Norrbotten 
Följande stycke beskriver några av de egenskaper som präglar Norrbotten 

och som bör beaktas i ett arbete för en bättre och mer jämlik hälsa. 

Demografiutveckling och försörjningskvot
Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning de närmaste 20 åren.  

Fram till år 2035 kommer den arbetsföra delen av befolkningen i åldern 20-

64 år att ha minskat med sex procent, samtidigt som andelen i befolkningen 

över 65 år prognostiseras att öka med 20 procent och andelen 0-19 år 

minskat med sju procent. Detta betyder att färre i arbetsför ålder kommer att 

behöva försörja fler äldre och yngre.  

Figur 2. Befolkningsprognos Norrbottens län 2013 till och med 2035 (källa: SCB) 

I Norrbotten bor ungefär 250 000 invånare. Av dessa utgörs ca 15 procent av 

barn under 15 år och 23 procent av äldre över 65 år (riksgenomsnittet ligger 

på ca 17 procent respektive 20 procent)
16

. Andelen invånare med utländsk 

bakgrund är cirka 11 procent jämfört med 18 procent i medel för hela landet. 

De största grupperna av utrikes födda i Norrbotten kommer i huvudsak från 

övriga nordiska länder samt Asien (där Finland, Thailand och Syrien utgör 

de enskilt vanligaste födelseländerna). Norrbotten har länge haft en 

nedåtgående trend med befolkningsminskning, men de senaste åren har 

befolkningen ökat något, se figur 2.  

År 2016 ökade befolkningen med närmare 840 individer.
17

 

Befolkningsökningen berodde på en positiv inflyttning på drygt 3 000 

personer främst från Asien och Afrika (där Syrien, Afghanistan och Eritrea 

utgjorde de enskilt vanligaste födelseländerna). Samma år förlorade 

Norrbotten drygt 1 900 personer som flyttade till andra delar av Sverige och 

det dog cirka 300 norrbottningar fler än vad som föddes.  

16
 Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

17
 http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/34152 
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Försörjningskvot 

Andelen äldre och andelen mycket äldre (över 85 år) i kommer att öka 

snabbt i länet de kommande decennierna. Ökningen tar framförallt fart runt 

år 2025 då den stora fyrtiotalistgenerationen har blivit över 80 år.  

Pajala har Sveriges högsta demografiska försörjningskvot. 

Försörjningskvoten visar relationen mellan befolkningen i arbetsför ålder, 20 

– 64 år och de ytterligare individer som de måste ”försörja” utöver sig själva,

det vill säga barn och äldre som är de största mottagarna av välfärdstjänster.

Mellan år 2011 och 2021 beräknas den demografiska försörjningskvoten öka 

mest i Haparanda av alla svenska kommuner, med dryga 29 procent.
18

 I 

Pajala beräknas den öka med närmare 26 procent. Detta kan jämföras med 

den beräknade ökningen om 3,3 procent i Kiruna, vilket är den lägsta 

ökningen bland de norrbottniska kommunerna.  

Hälsoläge
Människor i Norrbotten mår överlag bra och befolkningen lever allt längre. 

Länet ligger dock i flera avseenden sämre till än genomsnittet i Sverige vad 

gäller fysisk hälsa och levnadsvanor.   

Norrbotten är länet där det är störst risk att få en hjärtinfarkt och även 

insjuknandet i stroke är bland det högsta i riket. Det är också vanligare att 

lida av en långvarig sjukdom och ha besvär av smärta och värk. Även om 

länet ligger efter Sverige i genomsnitt, ses dock en positiv utveckling. 

Andelen som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra ökar bland både 

kvinnor och män. I Norrbotten är det 7 av 10 som skattar sin hälsa som bra 

eller mycket bra. Kvinnors självskattade hälsa ligger några procentenheter 

lägre än männens vilket också är det vanliga mönstret nationellt. Länet ligger 

också bättre till än riket på tumörsjukdomar. 

När det gäller psykisk hälsa och välbefinnande ligger Norrbotten ofta bättre 

till än riket med lägre förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande, stress 

samt ångest oro eller rädsla. Andelen invånare 16-84 år i Norrbotten med 

nedsatt psykiskt välbefinnande är 11 procent för män samt 16 procent för 

kvinnor. Motsvarande siffror för riket är 13 procent respektive 18 procent
19

 

Att ha tillit till andra människor liksom att känna sig trygg i sin omgivning är 

också vanligare i länet än i riket.  

Den ojämlika hälsan 

Hälsan skiljer sig inte bara åt mellan olika geografiska områden utan är 

också starkt kopplad till socioekonomiska förhållanden. Det är exempelvis 

vanligare att rapportera en god självskattad hälsa bland personer med lång 

utbildning och bättre ekonomi. Norrbotten har kortare medellivslängd än 

riket (framförallt männen i Norrbotten) och norrbottningar med lång 

utbildning förväntas leva fem år längre än de med kort utbildning.  

Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper förklaras av olika levnadsvanor 

som i sin tur är präglade av olika livsvillkor, socioekonomiska och 

psykosociala förutsättningar som tillsammans påverkar individens 

inställning och förmåga att göra mer eller mindre hälsosamma val.  Det finns 

idag ingen förklaring som motiverar fenomenet men däremot vet man att 

18
 Dagens Samhälle 2017 nr 26: Nu ökar trycket på landsbygden, s2-3. 

19
 Det finns ett bortfall i statistiken för riket. Källa: HLV 2016 
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levnadsvanor är kulturellt betingade och att det ligger i vår natur att välja de 

vanor som vår omgivning har
20

.  

När det gäller psykisk ohälsa är det utöver lägre socioekonomi även en 

riskfaktor att tillhöra någon utav diskrimineringsgrunderna. Homo-, bi-, och 

transpersoner (HBT), unga, personer med utländsk bakgrund, kvinnor samt 

personer med funktionsnedsättningar är grupper som löper större risk att 

drabbas av ohälsa.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland unga personer i 

åldern 15-29. Sju av tio självmord begås av män trots att det är vanligare att 

kvinnor uttrycker stressrelaterade besvär, depression och nedstämdhet. 

Kvinnor vårdas oftare än män på sjukhus på grund av självmordsförsök.  

Flera undersökningar har gjorts om renskötande samers hälsa, flertalet i 

Norge men också i Sverige. Sametinget genomförde 2016 en översiktsstudie 

om samers psykosociala hälsa utifrån tidigare forskning.
21

 

Kunskapsöversikten pekar på att den psykosociala hälsan bland svenska 

samer (speciellt renskötande samer) tenderar att vara sämre än hos 

norrbottningarna och den svenska befolkningen i allmänhet avseende 

suicidalitet samt ångest- och depressionssymptom. Samtidigt konstateras 

stora kunskapsluckor och att det behövs fler vetenskapliga undersökningar 

som bygger på större populationer.  

Hälsan bland äldre i Norrbotten 

Äldre i Norrbotten mår allt bättre och befolkningen i länet lever längre. Även 

om äldres hälsa på många fronter visar en positiv utveckling så betyder en 

ökad ålder också att risken för sjuklighet stiger. Risken ökar bland annat för 

att drabbas för folksjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar inklusive 

stroke, tumörsjukdomar, diabetes, demens, rörelseorganens sjukdomar och 

gråstarr.   

Precis som för övriga norrbottningar är den fysiska hälsan bland äldre i länet 

sämre än i riket, med högre förekomst av hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ 

2. Det är också betydlig skillnad i andelen äldre i riket som uppger en god

självskattad hälsa jämfört med äldre i länet.

När det gäller psykiskt välbefinnande rapporterar äldre i länet överlag ett 

bättre psykiskt välbefinnande än yngre. Dock uppger äldre män i Norrbotten 

mer nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med män i riket.
22

  

Liksom i övriga åldersgrupper är hälsoproblem bland äldre mycket tydligt 

kopplade till socioekonomisk situation. Socioekonomisk situation bland 

äldre torde till stor del vara ett resultat av ojämlika förhållanden tidigare i 

livet. Det finns en klar relation mellan inkomst och hälsa. Ju högre inkomst 

desto lägre är sannolikheten för ohälsa
23

.  

En mer utförligare beskrivning av befolkningens hälsa finns i rapporten, 

Hälsa, levnadsvanor och Social miljö i Norrbotten ur ett 

jämlikhetsperspektiv, bilaga 3. 

20
 Sjukdomsförebyggande metoder, Barbro Holm Ivarsson 2014 sid 36 

21
 Sametinget (2016): Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa. 

Kiruna. 
22

 ”En åldrande befolkningen i Norrbotten – Vad betyder det för hälso- och 

sjukvården”, Region Norrbotten (2017) 
23

 ”Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar” FHI 2005:6 
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Hälsan bland barn och unga i Norrbotten 

De allra flesta barn och unga i Norrbotten mår bra, trivs i skolan och har 

någon vuxen att prata med. De årliga elevhälsosamtalen i skolan visar att 

fram till elvaårsåldern är det mesta bra med små skillnader mellan pojkar 

och flickor. Det som sticker ut som negativt i denna ålder jämfört med äldre 

åldersgrupper är framförallt att ha upplevt utfrysning och mobbing.
24

 I takt 

med stigande ålder synliggörs andra hälsorisker, till exempel ses större 

könsskillnader.  Bland pojkarna ses en ökning av andelen med övervikt och 

fetma med stigande ålder och andelen som dricker sötade drycker. Bland 

flickor blir andelen som upplever något psykiskt besvär vanligare ju högre 

ålder. 

Att levnadsvanorna och ohälsan är ojämnt fördelad i befolkningen märks 

även bland barn. De som lever i socioekonomiskt utsatta familjer är hårdast 

drabbade. Fler faktorer än socioekonomi är av betydelse för ojämlikhet i 

hälsa ur det tidiga livets perspektiv, särskilt syns ohälsan i grupper som 

återfinns i diskrimineringsgrunderna. Unga med psykisk ohälsa som ängslan, 

oro och ångest har ökat under senare år, framförallt bland unga kvinnor. 

Båda dessa besvär och självskadebeteende ses dock vanligare bland tjejer än 

killar, medan det är vanligare bland killar att begå självmord än bland 

tjejer
25

.  

Samband mellan diskriminering och ohälsa har också påvisats, och 

sambandet blir starkare ju fler diskrimineringsgrunder en person omfattas av 
26

. Till exempel har barn med funktionsnedsättningar oftare mer 

ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa än andra barn. De upplever 

också oftare stressrelaterade symptom än barn utan funktionsnedsättningar, 

löper större risk för mobbning och är mer utsatta för våld
27

. Unga homo- och 

bisexuella har oftare sämre psykiskt välbefinnande än övriga befolkningen. 

Det är också vanligare med riskbruk av alkohol och självmordstankar i den 

24
 ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten” Rapport för läsåret 2015-2016. 

Norrbottens läns landsting (2016) 
25

  Folkhälsan i Sverige 2016, Folkhälsomyndigheten, 2016 
26

 Diskriminerad och kränkt. En rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa, 

Statens Folkhälsoinstitut R 2005:49 
27

 Med funktionsnedsättningar användes här en bred definition, inbegripande exempelvis 

rörelsehinder, dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, ADHD, epilepsi eller diabetes. 
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gruppen
28

. Unga transpersoner har sämre psykiskt välbefinnande än övriga 

befolkningen
29

.  

I Norrbotten har hälsa och levnadsvanor följts över tid genom 

skolsköterskornas elevhälsosamtal. Där framgår att utvecklingen av den 

psykiska hälsan försämras över tid bland unga, framförallt tjejer, i likhet med 

landet i övrigt. Diskrimineringsgrunderna får anses vara av betydelse för den 

psykiska hälsoutvecklingen i Norrbotten på samma sätt som i riket i övrigt; 

även om det finns sämre tillgång på siffror. 

En annan stor hälsoutmaning är den höga andelen gymnasiepojkar i länet 

som har övervikt eller fetma, något som kan leda till allvarliga sjukdomar 

senare i livet.  

En utförligare beskrivning av hälsan bland barn och unga i Norrbotten finns i 

de elevhälsorapporter som årligen tas fram av Region Norrbotten
30

.  

Människa och samhälle 
I följande stycke beskrivs några geografiska och kulturella egenskaper som 

präglar den norrbottniska livsmiljön. 

Långt mellan husen men nära till allt 

Norrbotten består till stor del av lands- och glesbygd. Av de fem kommuner i 

Sverige med lägst antal invånare per kvadratkilometer återfinns tre 

norrbottniska kommuner, Arjeplog, Jokkmokk och Pajala. Hur befolkningen 

fördelar sig i kommunerna varierar. I exempelvis Kiruna bor närmare 80 

procent av befolkningen i tätorten Kiruna, medan det i Överkalix och Pajala 

bor en något högre andel kommunmedborgare utanför tätort än i tätort
31

.  

Fritid, friluftsliv och kultur 

De flesta kommuner i Norrbotten satsar på möjligheter till fritidsaktiviteter 

och friluftsliv för sin medborgare såväl som besökare. Fritidsaktiviteter kan 

inkludera många former av aktiviteter och sporter, både inom- och utomhus, 

exempelvis gym, skatehall, fritidsgårdar, teater, dans, sång och utförsåkning. 

Ungefär 28 procent av elever 7-15 år deltar i musik- eller kulturskola i 

Norrbotten, vilket är något högre andel deltagande än genomsnittet i Sverige 

på 25 procent.  

Av riksidrottsförbundets 71 anslutna idrotter har 57 verksamhet i Norrbotten. 

De största idrotterna i Norrbotten är fotboll, ridsport, ishockey och basket. 

Antalet gruppaktiviteter i länet har sjunkit från 139 146 stycken 2010 till 

135 798 stycken 2016. Även antalet deltagartillfällen följer trenden och 

minskar från 1508 396 stycken till 1 499 516. 

Friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Många 

norrbottningar utövar friluftsliv och fritidsaktiviteter utan att vara medlem i 

någon förening, exempelvis löpning, längdåkning och träning på gym men 

också fjällvandringar, jakt och fiske. Majoriteten av friluftsaktiviteterna i 

28
 Hälsa på lika villkor? Hälsa och levnadsvillkor hos HBT-personer. Statens folkhälsoinstitut 

2006:08 
29

 Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget bland 

transpersoner i Sverige, Folkhälsomyndigheten 2015 
30

 www.norrbotten.se/elevhalsosamtal 
31
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sker nära hemmet och de vanligaste är förhållandevis enkla och vardagliga 

som exempelvis promenader, bad och cykling.  

Även inom detta område finns det stora skillnader i tillgängligheten till 

respektive utövandet av fritidsaktiviteter och friluftsliv mellan olika grupper 

i samhället.  

Den totala investeringsutgiften inom både kultur- och fritidsverksamhet i 

kommuner (kr/inv) visar att de norrbottniska kommunerna i genomsnitt 

investerar betydligt mer än genomsnittet i landet varje år under den senaste 

tioårsperioden. Under 2016 investerade Norrbotten 465 kr/inv i genomsnitt i 

kultur- och fritidsverksamhet jämfört med 323 kr/inv i riket. 

Forskare
32 

 menar att svenskar hämtar kraft och tröst ute i naturen när de 

drabbas av livskriser istället för att söka sig till religionen i samma 

utsträckning som i andra länder. I Norrbotten är närheten till natur och 

friluftsliv påtaglig och kan vara en bidragande orsak till att norrbottningar 

upplever sig som tryggare och känner större tillit till andra människor 

jämfört med genomsnittet i Sverige.  

Engagemang och deltagande i kultur utgör också en viktig pusselbit i det 

förebyggande och främjande folkhälsoarbetet.
33

 Samtidigt finns stora 

utmaningar i tillgång till och möjligheter till medskapande i kultur i livets 

alla skeenden i Norrbotten. 

Mångfald 

Norrbotten har länge varit ett mångkulturellt och flerspråkigt län. Flertalet 

norrbottniska kommuner är idag förvaltningsområde för de nationella 

minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska) och/eller samiska 

(flera varieteter).
34

 Från att äldre generationer förbjudits tala sitt modersmål i 

exempelvis skolan, är nu förhoppningen att språk och kultur ska 

revitaliseras. Till detta kommer nya etniska grupper med språk från hela 

världen som kommit till Norrbotten län på flykt undan krig och förtryck.  

Samerna har till skillnad från övriga nationella minoritetsgrupper status som 

urfolk. Urfolk har ett förstärkt skydd jämfört med övriga 

minoritetsrättigheter enligt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter (2007). 

Språk och kulturidentitet har stor betydelse för nationella minoriteters hälsa. 

En ny rapport
35

 visar att många tornedalingar förknippar ohälsa med att 

deras språk meänkieli håller på att försvinna. Både bland sverigefinnar och 

samer finns en oro för den psykiska ohälsan (speciellt unga, renskötande 

män bland samerna).  

Arbetsmarknad och utbildning 

Färre norrbottningar har eftergymnasial utbildning jämfört med övriga riket. 

Däremot har de flesta kommunerna en hög andel som går ut grundskola 

respektive gymnasieskola med examen jämfört med riksgenomsnittet. Den 

öppna arbetslösheten och även arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har 

varit lägre i Norrbotten än riksgenomsnittet under de senaste åren. 

32
 Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2015): Nature as the Most Important Coping Strategy 

Among Cancer Patients: A Swedish Survey. Journal of Religion & Health 54: 1177-

1190. 
33

 Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan: SOU 2000:91 
34

 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 
35

 Folkhälsomyndigheten (2017): Samråd och dialog med nationella minoriteter och 

urfolk i syfte att förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsa. 

(880 av 943)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724


NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 
20 DECEMBER 2017 

21 

Paradoxalt kan ett gott arbetsmarknadsläge bidra till att färre, speciellt 

pojkar, finner incitament för att fortsätta utbilda sig. Norrbottens 

arbetsmarknad är fortfarande starkt könssegregerad. 

I Norrbotten är det relativt vanligt med skiftarbete vilket ställer särskilda 

krav på både individen och anpassad samhällsservice som ett utbyggt 

kommunikationsnät, nattöppna förskolor, osv. Ytstora kommuner innebär 

också långa pendlingsavstånd för många.  

Näringsliv 

Det norrbottniska näringslivet går mot ett mer diversifierat näringsliv och 

arbetsmarknad. Den offentliga sektorn (vård och skola) och den 

råvaruproducerande sektorn (mineral, skog och vattenkraft) utgör fortfarande 

viktiga arbetsgivare, men idag har Norrbotten fler ben att stå på. Framför allt 

har besöksnäringen utvecklats rejält med flera internationellt kända 

landmärken.  

Andra viktiga sektorer är testverksamhet inom bil och rymd, och både de 

kreativa/kulturella näringarna och sportnäringen växer. 

Glesheten och de långa avstånden till vård eller annan samhällsservice har 

bidragit till att Norrbotten är i framkant när det gäller innovation och 

utveckling inom e-hälsa. En fortsatt satsning på bredband och utveckling av 

e-tjänster är särskilt viktigt för glesbygdens möjlighet att bedriva handel och 

tillhandahålla samhällsservice som hälso- och sjukvård, utbildning, osv. I de 

flesta kommuner satsas på utbyggnad av fiber utanför tätorterna.  

Fortfarande är det till största andelen män som startar företag. 70 procent av 

de nystartade företagen i Norrbotten 2016 startades av män
36

. 

Normer och värderingar 

Norrbotten är också en ”glokal” region. Människor lever sina liv i 

lokalsamhällen men också i ett sammanhang där bilder och erfarenheter av 

det som finns och händer på det nationella och internationella planet ständigt 

är närvarande via media och sociala medier. Den här utvecklingen har gjort 

att Norrbotten idag är integrerat i globala ekonomiska, sociala och kulturella 

nätverk på ett helt annat sätt än för 25 år sedan. Dagens norrbottningar har en 

större fond av vetande om omvärlden och tillgång på andra ”modeller” för 

hur livet kan eller borde levas. Dessa värdsliga influenser i kombination med 

de erfarenheter som görs i lokalsamhället skapar en grund för hur 

befolkningen konstruerar en uppfattning om den ort de lever på, självbilden 

samt normer och värderingar kring exempelvis genus, andra kulturer, 

religion, sexuell läggning, könsidentitet och vad som kan betraktas som 

”normalt”.   

Det finns föreställningar om ett Norrbotten som präglas av en ”machokultur” 

inte sällan tematiserat i populärkultur, med tydliga normativa gränser mellan 

manligt och kvinnligt. I vilken utsträckning som just Norrbotten fortfarande 

präglas av normer och värderingar som exempelvis låser in män och kvinnor 

till vissa sektorer av arbetsmarknad och utbildning eller lägger lock på 

ambitioner att få vara autentiskt och utrycka sin identitet behöver utforskas 

mer. Det finns dock studier som visar på att rester av en s.k. 

”bruksmentalitet” lever kvar parallellt med ”moderna” värderingar som 

jämställdhet mellan män och kvinnor, inkludering gentemot andra kulturer, 

religioner och HBTQ-personer. En positiv kontrast till de ovan beskrivna 

36
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föreställningarna är att resultatet från den stora medborgardialogen 

Kraftsamling 2011-2015
37

 visade att Norrbottningarna prioriterar arbete med 

unga, jämställdhet, mångfald och integration.  

37
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Länsspecifika perspektiv 
I arbetet med att revidera Norrbottens folkhälsostrategi genomförde 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd en mängd dialoger vid kommunbesök, 

internat med sakkunniga, politiska samråd samt möten med civilsamhälle 

och näringsliv. Dialogerna utgick från frågeställningen; vilka förutsättningar 

föreligger lokalt/organisatoriskt för ett mer systematiskt folkhälsoarbete. Vid 

dialogerna var det några utmaningar som ständigt återkom och som därför 

lyfts här som särskilda länsspecifika perspektiv
38

 att beakta i det fortsatta 

arbetet och beslutsfattandet för att förbättra befolkningens livsvillkor och 

handlingsutrymme
39

.  

Jämställdhet 

Att utmana traditionella och i många fall destruktiva könsnormer lyfts som 

en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra kvinnor och mäns 

handlingsutrymme och livsvillkor i Norrbotten.  

Idag lider norrbottniska kommuner ekonomiskt av att traditionella 

föreställningar och normer påverkar flickor och pojkars inställning till 

studier och betyg, till hälsa och sunda levnadsvanor men även till vilka 

yrkesval som är accepterade för flickor respektive pojkar. Effekterna av 

länets folkhälsoarbete bör därför i den utsträckning det är möjligt belysas 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Livslopp/ålder 

Det råder ingen tvekan om att barn och unga är en prioriterad grupp i 

folkhälsoarbetet i Norrbotten och övriga landet. Barns uppväxtvillkor och 

nära omgivning (familj, skola etc) har stor påverkan för deras framtida hälsa. 

Norrbotten står emellertid inför en demografisk utveckling där en större 

andel av befolkningen kommer att vara äldre längre. Åtgärder som skapar 

fler friska år även bland de äldre är nödvändiga. Länets folkhälsoarbete bör 

därför belysas, i den utsträckning det är möjligt, av effekterna på barn och 

unga men också på vilket sätt de påverkar äldres hälsa.  

Normer och värderingar 

En annan utmaning är att skapa ett Norrbotten där fler människor trivs, 

känner sig välkomna och väljer att bosätta sig. Att människor marginaliseras 

på grund av hudfärg, ursprung, livsstil eller hälsa i den utsträckning som sker 

idag är vare sig hälsoekonomiskt eller humanistiskt försvarbart. Analys av 

kvantitativhälsodata visar att diskriminering och kränkningar är en viktig 

källa till människors ohälsa i Norrbotten. Många inlandskommuner lyfter 

särskilt vikten av att lyckas med mottagandet av nyanlända så att de väljer att 

bosätta sig i området samt på ett aktivt och jämlikt sätt deltar i fritids- och 

yrkesliv. Länets folkhälsoarbete bör därför belysas i vilken utsträckning de 

förstärker eller utmanar traditionella normer och värderingar.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk status mäts oftast genom utbildningsnivå, yrke och 

inkomst. Det finns oacceptabla skillnader i hälsa mellan kort- och 

långutbildade, mellan låg- och höginkomsttagare, och mellan invandrare och 

38
 Kommunbesök, internat, dialogforum och politiska samråd. Se sammanställning 
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svenskfödda. All utveckling och avveckling av välfärdsservice bör utredas i 

vilken utsträckning de påverkar den jämlika hälsan.  
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Prioriteringar, mål och indikatorer 
Följande stycke syftar till att beskriva på vilka grunder de norrbottniska 

folkhälsomålen arbetats fram. Norrbottens folkhälsomål och delmål finns 

redovisade i de inledande texterna på sid 7.  

Följande har särskilt beaktats vid framtagandet av länets prioriteringar och 

folkhälsomål: 

 Resultatet från statistiska analyser av norrbottningarnas hälsa

 Det föreslagna övergripande, nationella målet för folkhälsopolitiken;

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för

hela befolkningen
40

 De föreslagna åtta nationella målområden med betydelse för en mer

jämlik hälsa.
41

 Kommunernas bedömning av prioriterade områden för sina

respektive kommuner

 Behovet av ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och

utvärdering

Kvantitativa analyser
42

 har gjorts på materialet från registerdata och 

undersökningarna ”Hälsa på lika villkor” och ”Hälsosamtalen i skolan”, se 

bilaga 1. Enkätfrågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” har 

använts som beroende variabel i analysen. Resultatet visar att de faktorer 

som främst påverkar om man upplever sig ha en bra eller dålig hälsa handlar 

om ålder, socio-ekonomiska faktorer som exempelvis utbildning och 

yrkesgrupp, samt det som kan sammanfattas som socialt kapital, dvs att det 

finns ett socialt skyddsnät och att människor känner tillit till andra personer 

och samhällets institutioner. Levnadsvanor är också av betydelse, 

exempelvis regelbunden fysisk aktivitet och tobaksrökning.  

De synpunkter som framkom vid NFR:s kommunbesök med politiker, 

tjänstepersoner och folkhälsoråd hösten 2016 och som i dokumentet 

benämns länsspecifika perspektiv, finns tillgängliga på sid 23.
43 

Dessa 

synpunkter överensstämmer till stor del med de prioriteringar som föreslagits 

ovan. 

Vid NFR:s kommunbesök hösten 2016 diskuterades respektive kommuns 

förutsättningar för att bedriva ett systematiskt folkhälsoarbete. Innebörden i 

begreppet systematiskt beskrivs mer ingående på sid 30 under rubriken 

”Egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete”.  

Utvalda prioriteringar och målområden måste också vara realistiska att jobba 

med och påverka på regional och lokal nivå. Mål och indikatorer måste gå 

att följa upp kontinuerligt och jämförelser måste vara möjliga mellan 

kommuner respektive landets övriga län. 

Ett annat vägledande underlag har varit de åtta nationella målområden
44

 som 

beskrivs på sid 10 och har stöd i vetenskapen som betydelsefulla för en mer 

40
 Förslag på nytt folkhälsomål, Kommissionen för jämlik hälsa, Nästa steg på vägen 

mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47. 
41

 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa 2015:60 
42

 I multivariata regressionsanalyser kan flera oberoende variabler infogas för att se i 

hur stor utsträckning de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln, i 

detta fallet om man uppfattar sin hälsa som god eller inte. 
43
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jämlik hälsa. Med utgångspunkt i dessa målområden är det specifikt två 

norrbottniska delmål har visat sig vara särskilt betydelsefulla för 

befolkningens hälsa i Norrbotten. Vilka de områdena är framgår i stycket 

nedan.  

Norrbottens prioriterade folkhälsoområden 
Den samlade bedömningen av analys och kommunernas uttryckta behov 

visar att Norrbottens främsta utmaningar och därmed prioriteringar är inom 

områdena:  

 Utbildningsnivå och det livslånga lärandet

 Levnadsvanor

 Normer och värderingar

 Systematiskt folkhälsoarbete

Det innebär inte att folkhälsoarbetet avstannar inom övriga områden. Det 

står alla aktörer fritt att prioritera annorlunda och utifrån specifika 

förutsättningar och behov på lokal nivå.  

Det första prioriterade området för Norrbotten handlar om utbildning och 

det livslånga lärandet och sammanfaller i stor utsträckning med det 

nationella målområdet Kompetenser, kunskaper och utbildning. Valet 

motiveras av att utbildning är en utav de starkaste skyddsfaktorerna som 

bidrar till färre hälsorisker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mer 

inflytande över den egna livssituationen. En lång utbildning ökar 

möjligheten till försörjning genom ett arbete samt att känna social 

gemenskap och delaktighet i samhället. Kommunerna har också betonat hur 

viktig tillgången till utbildning är för den lokala kompetensförsörjningen och 

medborgarnas inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.  

För att individer ska kunna fortsätta utbilda sig eller omskola sig i vuxen 

ålder behöver utbildning göras tillgänglig (t ex i olika studietakt och på 

distans via nätet) i hela landet och säkra de kompetensförsörjningsbehov 

som finns. Det livslånga lärandet handlar inte bara om formell utbildning 

som vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola, utan avser även i 

arbetslivet och i vardagen. Exempelvis arbetsgivare har ett ansvar för att 

skapa förutsättningar för vidareutbildning och ett livslångt lärande.
45

 

På sidan 51 beskrivs nuläget inom det nationella målområdet Kompetenser, 

kunskaper och utbildning ur en norrbottnisk horisont.  

Levnadsvanor är också ett av målområdena från Kommissionen för jämlik 

hälsa.  

45
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Resultaten från HLV-undersökningen visar att norrbottningarna ligger sämre 

till när det gäller det gäller olika riskfaktorer för hälsa, exempelvis kost och 

fysisk aktivitet. Att ha goda levnadsvanor, så som att vara fysiskt aktiv, är 

också en skyddsfaktor för psykisk hälsan och kan bland andra lindra 

nedstämdhet och depressioner. Vidare kan 80 procent av all hjärt- och 

kärlsjukdom samt 30 procent av all cancer förebyggas genom mer 

hälsosamma levnadsvanor. Därmed är det angeläget att levnadsvanor är en 

av Norrbottens prioriterade områden.  

På sidan 59 beskrivs nuläget inom det nationella målområdet Levnadsvanor 

ur en norrbottnisk horisont.  

Normer och värderingar har valts ut som ett tredje prioriterat område. Detta 

bygger på en samlad bedömning av områden som lyfts upp i olika dialoger. 

Till exempel jämställdhet, tillit, psykisk hälsa, inkludering, integration, samt 

kränkningar. Normer och värderingar är det tema som samlar de utmaningar 

Norrbotten har att arbeta med inom dessa områden. 

Studier visar att ju mer tolerant eller öppet det sociala klimatet är på en plats 

desto attraktivare upplevs platsen vara av sina invånare. 
46

 Normer och 

värderingar påverkar den egna självbilden och omvärldsuppfattning. Detta 

påverkar i sin tur upplevelsen av inkludering, öppenhet och tillit till andra 

människor och samhällets institutioner, samt delaktighet i samhället. Detta i 

sin tur påverkar det fysiska och psykiska välbefinnandet. Ett annat viktigt 

område är att arbeta med normer och värderingar som anknyter till mångfald 

och inkludering.  Befolkningens förhållningssätt avseende 

diskrimineringsgrunderna är av stor betydelse för hälsan hos människor som 

inte omfattas av majoritetsnormen, men också i vilken utsträckning som 

länet uppfattas som attraktivt där fler stannar kvar eller kan tänka sig att 

flytta till.  

Delar av det som här avses med normer och värderingar fångas i det 

nationella målområdet Kontroll, inflytande och delaktighet på sidan 62. 

Andra aspekter av normer och värderingar i det norrbottniska samhället 

framgår i beskrivningen av länet på sidan 21.  

Ett systematiskt folkhälsoarbete har valts ut som ett ytterligare delområde 

eftersom det är en viktig förutsättning för att lyckas inom de andra 

46
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områdena. Regionala såväl som lokala aktörer behöver ha goda kunskaper 

och ett gemensamt perspektiv på folkhälsa för att tillsammans kunna 

utveckla arbetet. Detta område anknyter också till den s.k. 

”samverkanstriangel” (Region Norrbotten, Länsstyrelsen och Norrbottens 

Kommuner och enskilda kommuner) som innebär olika nivåer av stöd för ett 

utvecklat lokalt folkhälsoarbete utifrån de enskilda kommunernas önskemål 

och behov.   

Norrbottens mål och indikatorer 
Norrbottens övergripande mål utgår från det övergripande svenska 

folkhälsomålet som redovisas på sid 10. Norrbottens övergripande mål är att 

norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd 

hälsa. Det övergripande målet följs upp genom ett antal indikatorer som 

mäter hälsoutfallet i form av självskattad hälsa, medellivslängd, psykiskt 

välbefinnande respektive måttet ohälsotal. 

Utifrån de prioriterade områdena som beskrivs i föregående avsnitt har fyra 

delmål tagits fram. Till respektive mål knyts också ett antal indikatorer för 

mätning och uppföljning av i vilken uträckning skillnader i hälsa mellan 

olika befolkningsgrupper förändras. Genom att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande inom de prioriterade områdena och delmålen, så ska det 

övergripande målet om en förbättrad och mer jämlik hälsa uppnås. 

Indikatorerna som anges mäts i procent eller kronor, följs upp och redovisas 

uppdelat på kommun, födelseland, kön, sexuell läggning, könsidentitet, 

funktionsnedsättning och socioekonomi där så är möjligt. En samlad bild av 

nuläget för de olika indikatorerna redovisas i indikatormatrisen i bilaga 1. 

Målen och indikatorerna följs upp på regional nivå och lokal nivå. 

Uppföljningen genomförs av de regionala aktörerna i NFR. 

Övergripande folkhälsomål: 

Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd 
hälsa.  

Indikatorer: 

 Invånarnas självuppskattade hälsa

 Återstående medellivslängd vid födseln

 Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande/Ledsen,

nedstämd åk 1 gy

 Ohälsotal (utbetalda nettodagar sjukpenning, rehabiliteringspenning,

sjukersättning och aktivitetsersättning)

Delmål 1: 

Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlik 
och jämställd  

Indikatorer: 

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

 Gymnasieelever med examen inom 4 år

 Invånare 25-44 år efter utbildningsnivå

 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar

Delmål 2: 
Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och 
bli mer jämlika och jämställda 
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Indikatorer: 

 Invånare som äter rekommenderad mängd frukt/grönsaker (18-64 år,

65+, barn och unga)

 Vuxna med riskabla alkoholvanor/Provat alkohol åk 1 gy

 Vuxna som är fysiskt aktiva enligt rekommendationerna minst 150

min/vecka (2.5 timma)/Fysiskt aktiva enligt rekommendationerna

minst 60 min/dag åk 4, åk 7, åk 1 gy

 Daglig rökning vuxna/Provat röka cigaretter åk 1 gy

Delmål 3: 

Normer och värderingar som främjar en bättre och mer jämlik och 
jämställd hälsa ska stärkas 

Indikatorer: 

 Invånare som litar på andra människor respektive

institutioner/politiker (vuxna)

 Föräldrapenningdagar respektive tillfällig föräldrapenning (VAB)

som tas ut av män/kvinnor, andel av antal dagar

 Pojkar som sökt till kvinnodominerade yrkesprogram på gymnasiet

 Vuxna som blivit bemött/behandlad på ett kränkande sätt/Elever

som blivit retad/utstött eller illa behandlad åk 4, åk 7 och åk 1 gy

 Elever som trivs/är trygga i skolan åk 4, åk 7 och åk 1 gy

 Anställda utrikesfödda i kommunen, balanstal

 Kommuner med styrgrupp för föräldrastöd

Delmål 4: 

Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med 
folkhälsa 

Indikatorer: 

 Folkhälsofrågorna finns på strategisk nivå i organisationen

 En kartläggning är påbörjad med en analys av

kommunens/regionens folkhälsoutmaningar

 Det finns tydligt formulerade och politiskt antagna folkhälsomål

beslutade i fullmäktige, styrelse eller motsvarande nivå

 Folkhälsoarbetet finns med i planeringsprocessen för

verksamhetsplan, budget etc

 Kommunen upplever att det finns ett regionalt stöd inom

folkhälsoområdet

 Antalet genomförda hälsosamtal ökar i aktuella åldersgrupper

(Norrbottens hälsosamtal) samt hälsosamtal på

ungdomsmottagning
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Egenskaper för ett framgångsrikt 
folkhälsoarbete i Norrbotten 

Ett systematiskt arbete vänder utvecklingen 
För att vända utvecklingen går det inte att bara göra mer av samma saker 

utan arbetet måste också göras annorlunda och bättre
47

. Fler samhällsaktörer

i Norrbotten måste välja att arbeta mer systematiskt och uthålligt med att 

förbättra befolkningens livsvillkor och handlingsutrymme. Med systematiskt 

menas att folkhälsoarbetet planeras och följs upp i samma 

planeringsprocesser som övrig kärnverksamhet i kommunen, organisationen, 

föreningen eller företaget. Det vill säga att frågan ges mandat, att det finns 

ett tydligt ägarskap och resurser, att besluten fattas utifrån kunskap och data 

om hälsa och ojämlikhet i hälsa samt att utvecklingen följs upp löpande.  

Det är viktigt att poängtera att det finns flera rätt sätt att förbättra folkhälsan 

på 
48

 och många samhällsaktörer i Norrbotten har kommit långt eller är på 

god väg i sitt arbete. Dock finns det några egenskaper som har stöd i 

forskningen och som länet kommit överens om ska känneteckna länets 

folkhälsoarbete
49

 på lokal och regional nivå under perioden 2018-2026.  

 Folkhälsoarbetet är prioriterat av ledningen

 Metoder utifrån bästa kända kunskap är prioriterade

 Det finns kunskap om vilka miljöer och faktorer som påverkar

befolkningens hälsa

 Det finns kunskap om hur befolkningen ser ut och utsatta

befolkningsgrupper kompenseras för ojämlika förutsättningar.

 Arbetet följs upp och utvärderas

Här följer en mer detaljerad beskrivning av de egenskaper som redovisats 

ovan och som fler samhällsaktörer måste göra mer av för att skapa en bättre 

och mer jämlik och jämställd hälsa i Norrbotten.  

Folkhälsoarbetet är prioriterat av ledningen 

Att frågan är prioriterad i ledningen lyfts som en framgångsfaktor för ett 

effektivt och systematiskt folkhälsoarbete
50

. Det handlar om att göra en 

medveten fokus- och resursförflyttning från att hantera konsekvenserna av 

sjukdom till att förebygga att den överhuvudtaget uppstår oavsett om det 

gäller kommunens befolkning, föreningens medlemmar eller företagets 

anställda.  

För offentlig verksamhet kan det innebära att tillhandahålla omsorg, sociala 

skyddsnät och hälso- och sjukvård som inte bara lindrar det lidande och 

ekonomiska skada som uppkommer till följd av sjukdom och nedsatt 

arbetsförmåga, till att också skydda mot sjukdom eller förhindra att den 

uppstår.  

47
 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47 sid 35 

48
 Guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande 

styrning, SKL, Att lyckas med folkhälsoprojekt, SKL 2010 
49

Perspektiven baserar sig på vad som framkommit vid kommunbesök, internat med 

sakkunniga, politiska samråd samt träffar med förenings- och privata näringsliv. 
50

 För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4 sid 141, Tydlig politisk prioritering 
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De politiska avsikterna och målen bör formuleras i regionala strategier och 

handlingsplaner som antas politiskt. Följande exempel på verksamhetsmål 

som genomsyrar styrkedjan har antagits av Gällivare kommun (KF, KS och 

nämnder)
51

 

Övergripande Strategiskt mål: 

Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. 

Kommunfullmäktiges strategiska mål 1: 

Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa och fungerande 

integration. 

Kommunstyrelsens mål: 

Jämlika och jämställdhetsintegrerade verksamheter med fungerande 

integration. 

Mål för Service och tekniknämnden: 

En tillgänglig kommun för alla 

- Målnivå: Rutiner för att säkerställa ökad tillgänglighet för

framkomlighet och delaktighet för personer med funktionshinder

Ett viktigt medskick från de kommunbesök
52

 som NFR genomförde under 

hösten 2016 var att såväl lokal som regional nivå måste bli bättre på att 

fokusera på några få mål och målområden och inte omfamna för stora 

utmaningar. 

Metoder utifrån bäst kända kunskap är prioriterade 

Samhällsresurser som kan läggas på insatser som förbättrar folkhälsan är 

ofta begränsade och dessutom kan det ta tid innan effekterna kan mätas i 

kronor och ören. Av detta skäl är det viktigt att noggrant överväga val av 

folkhälsoinsatser och prioritera dem där värdet är säkerställt och ekonomiskt 

försvarbart.  

Studier har visat att den största förebyggande effekten uppnås om åtgärderna 

vänder sig till hela befolkningen och inte bara till riskgrupper
53

. Anledningen 

är att antalet ”riskgruppsindivider” i samhället visserligen svarar för 

betydligt fler problem än genomsnittsindividen, men eftersom de är 

förhållandevis få jämfört med genomsnittsbefolkningen, som har mindre 

problem/individ men är fler i numerären så kommer den största delen av 

ohälsan att uppstå där inga symptom eller riskbeteende förekommit tidigare 

eller kunde förutses.  

Exempel: I en förskoleklass med 100 elever har 3 barn redan utvecklad 

ohälsa, 7 stycken visar symptom på ohälsa och 90 stycken visar inga tecken 

på ohälsa. Studier visar att 40 procent av de tre, som redan som barn, hade 

en utvecklad ohälsa också kommer att ha det som vuxen (= 1,2 personer). Av 

de sju som visade symtom på ohälsa kommer 25 procent också ha det som 

vuxen (= 1,75 personer) och av de 90 som inte hade några symptom alls så 

kommer 10 procent att drabbas av ohälsa i vuxen ålder (= 9 personer)
54

. 

51
 http://gallivare.se/Kommun/Om-kommunen/Kvalitet/Verksamhetsplaner/ 

52
 Läs mer om NFR:s kommunbesök på sidan XX 

53
 Universell proportionalism, Michal Marmot, The Marmot review 2009 

54
 En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. Knut Sundell 

& Martin Foster, FoU-rapport 2005:1 Socialtjänstförvaltningen Stockholm. 
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Paradoxalt nog tenderar den största delen av ohälsan att uppstå bland dem 

som inte bedöms som riskgrupp och/eller visar tecken på ohälsa.  

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå i Norrbotten 

tillhandahåller insatser som vänder sig till hela befolkningen och inte bara 

till riskgrupper. 

Det finns kunskap om vilka miljöer och faktorer som påverkar hälsan 

Bestämningsfaktorer för hälsan är friskfaktorer och miljöer som främjar 

hälsa och rustar individer att möta svårigheter och att göra mer hälsosamma 

val för sig själv och eventuella barn.  

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver att lokala och regionala 

beslutsfattare vet vilka bestämningsfaktorerna är och vilka delar av 

organisationen som är delaktiga i att förbättra befolkningens hälsa
55

. En 

detaljerad beskrivning av hälsans bestämningsfaktorer finns på sidan 41. 

Utan dessa kunskaper finns det en risk att alltför stort fokus läggs på att 

förändra enskilda levnadsvanor och mindre på att förbättra livsvillkor för det 

tidiga livet, utbildning, arbete och arbetsmiljö samt boende och närmiljö.  

Sveriges modell för att nästan helt eliminera barnolycksfall med dödlig 

utgång är ett lysande exempel på ett framgångsrikt skadepreventivt och 

tvärsektoriellt arbete som bedrivits inom skola, omsorg och hälso- och 

sjukvård men också inom fritid, boende, stadsplanering, trafik, osv
56

.  

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bedrivs inom en mängd politikområden 

och förutsätter samverkan över förvaltnings- och organisationsgränserna 

samt med civilsamhälle och näringsliv. 

Faktaruta: 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd har kartlagt hälsan i de norrbottniska kommunerna och 

utifrån ålderskategorierna vuxna 20-64 år, barn/unga samt äldre 65+.  

Det finns kunskap om befolkningen och utsatta befolkningsgrupper 
kompenseras 

För att förbättra och skapa en mer jämlik hälsa är det av yttersta vikt att 

känna till målgruppen vars livsvillkor och handlingsutrymme som ska 

förändras. Att det finns kunskap om befolkningens hälsa, vem som har 

största ohälsa och var de finns i kommunen (skolan, omsorg, 

bostadsområden, arbetsplatser, osv) är en viktig utgångspunkt för att sedan 

kunna välja åtgärder som minskar skillnader i livsvillkor.   

Kompensera för ojämnställda livsvillkor och förutsättningar 

Kunskapen om befolkningens socioekonomiska sammansättning och 

hälsoläge blir sedan viktiga underlag för lokalanpassade och genomtänkta 

välfärdstjänster och stimulanspaket som minskar skillnader i livsvillkor och 

hälsa mellan olika befolkningsgrupper i kommunen.  

Valet och utformningen av de lokala välfärdstjänsterna är bland de viktigaste 

verktygen för att utjämna skillnader i hälsa då de har störst genomslagskraft 

hos dem med mindre av egna resurser. Många av de processer som generar 

ojämlikhet är självförstärkande, där de som har lite mer ofta också kommer 

att ha större möjligheter att få lite mer
57

.  

                                                      
55

 För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4 sid 140, Vikten av ett brett angreppssätt 
56

 Socialmedicinsk tidskrift 6/2016, Göran Dahlgren sid 686-687 
57

 Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 sid 16-17 
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Välfärdstjänster som utjämnar ojämlikheter tar avstamp i att människor har 

olika förutsättningar och är bättre eller sämre rustade att ta del av livet och 

göra hälsosamma val. Eftersom förutsättningar och trösklar varierar mellan 

befolkningsgrupper måste samhällssystemen frångå principen om att 

leverera ”lika till alla” utan i större utsträckning anpassa välfärdstjänsterna 

till utsatta befolkningsgruppers varierande behov och förutsättningar
58

.  

Fritidsbank är exempel på generella åtgärder som särskilt förbättrar 

förutsättningarna till ökad fysisk aktivitet bland barn- och ungdomar i 

socioekonomisk utsatthet. 

Framgångsrika folkhälsoinsatser i Norrbotten är generella men i utformning 

och intensitet anpassade så att de lättast når de som bäst behöver det.  

Arbetet följs upp och utvärderas 

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete präglas av en utvecklad och systematisk 

uppföljning mellan samhällsnivåer och utifrån ett jämlikhetsperspektiv
59

. 

Norrbottens folkhälsostrategi tar avstamp i en nulägesbeskrivning av 

befolkningens hälsa samt länets bestämningsfaktorer för hälsa. 

Nulägesbeskrivningen kallas Länsanalys Norrbotten 2018 och kommer att 

uppdateras 2022 och 2026 som ett stöd för lokala och regionala aktörer att 

följa utvecklingen. Länsanalysen ger en bild av hälsan och förutsättningar 

för hälsa på kommunnivå och för ålderskategorierna barn/unga, vuxna och 

äldre samt på kön, etnicitet samt sexuell läggning där underlaget medger.  

Medan folkhälsomålen som anges i den här strategin fokuserar på 

folkhälsoutvecklingen på länsnivå, utgör länsanalysen/indikatormatrisen ett 

instrument för att följa hälsoutvecklingen på både lokal och regional nivå. 

58
 Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i 

hälsa. Sveriges kommuner och landsting 2013 sid 4. 
59

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/seminarier-

konferenser/webbinarium20170914/webbinarium-moteplats-social-hallbarhet-

170914_ollelundberg.pdf 
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Roller - vem gör vad i Norrbottens 
folkhälsoarbete? 

Ett effektivt folkhälsoarbete bygger på en betydligt högre samverkan och ett 

gemensamt ansvarstagande mellan den offentliga, idéburna och privata 

sektorn samt mellan tjänstepersoner och politiker och den enskilda 

individen.  

Varje aktör har ett ansvar och måste bidra med sin pusselbit för att nå målet 

om en bättre och mer jämlik hälsa i Norrbotten. Enskilda individer har 

utifrån sina livsvillkor och handlingsutrymme ett ansvar för den egna hälsan. 

Lokal nivå 
Inom det kommunala verksamhetsområdet finns förutsättningar att verka för 

en bättre och mer jämlik hälsa genom att påverka människans livsvillkor och 

levnadsförhållanden. Detta kan ske exempelvis inom områden som 

samhällsbyggnad, utbildning, kultur och socialtjänst. 

I Norrbotten är kommunen dessutom ofta en av ortens största arbetsgivare. 

Kommunens personalpolitik är ytterligare ett viktigt område för att bidra till 

att folkhälsans målsättningar uppnås. Förutsättningarna för folkhälsoarbetet 

varierar mellan länets olika kommuner vad gäller personella och ekonomiska 

resurser, utmaningar och prioriteringar.  

Norrbottens folkhälsostrategi är framtaget som ett vägledande, ej styrande, 

dokument. Strategin syftar till att förbättra förutsättningarna för ett mer 

systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete. Strategin ger också en 

gemensam läges- och målbild som avser att samordna länets resurser till de 

områden och befolkningsgrupper där de gör bäst verkan.  Exempel på vad 

som ingår i begreppet systematiskt folkhälsoarbete och hur kommunerna kan 

arbeta finns närmare beskrivet på sid 30.  

Politiker och tjänstepersoner 

Politiker och tjänstepersoner på lokal nivå har stora möjligheter att påverka 

graden av jämlikhet då de bestämmer vilka välfärdstjänster som ska erbjudas 

och hur de ska se ut. Politiken utgör en viktig pusselbit för att få folkhälsan 

på agendan och se till att folkhälsoarbetet sker nämndsövergripande och 

genomsyrar hela kommunen. Viktiga uppgifter för politiker och 

tjänstepersoner är att:  

 Identifiera folkhälsofrågorna/bestämningsfaktorer för

verksamhetsområdet och införa relevanta åtgärder utifrån sina

strategiska styrdokument

 Utreda konsekvenserna av politiska beslut och i vilken utsträckning

de påverkar den ojämlika hälsan (t.ex. utifrån ålder, kön och

socioekonomi). Lika viktigt är det att vid ekonomisk åtstramning

säkerställa att neddragningar inte drabbar de socioekonomiskt svaga

befolkningsgrupper mer än andra med en ökad ojämlikhet i hälsa

som följd.

 Utreda i vilken utsträckning beslutet förstärker eller utmanar

konserverande normer och värderingar.
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Regional nivå 
Politiker och tjänstepersoner på regional nivån har samma ansvar som sina 

motsvarigheter på lokal nivå. Se föregående avsnitt. 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd 

Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, ska under de två kommande 

mandatperioderna ansvara för verkställandet av det samordnade, regionala 

stödet som ska tillhandahållas under strategins giltighetstid. Formerna för det 

regionala stödet beskrivs mer detaljerat på sid 68-69.  

Dagens prekära hälsoläge kräver en intensifierad regional process och att 

regionala aktörer inte bara samplanerar, utan att de samagerar och stöttar 

den lokala nivån i ännu högre utsträckning än tidigare. NFR ska verka för ett 

systematiskt folkhälsoarbete etableras utifrån kommunernas varierande 

förutsättningar och behov. 

NFR ska återkoppla folkhälsoutvecklingen vid en folkhälsokonferens minst 

en gång/mandatperiod.  

Region Norrbotten 

Region Norrbotten bidrar till en god livsmiljö i Norrbotten genom att bedriva 

hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur.  

Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med en personalstyrka lika 

stor som en mindre kommun. En mer hälsofrämjande personalpolitik skulle 

kunna få stor inverkan på folkhälsan i en enskild kommun eller totalt i länet. 

På följande sätt avser Region Norrbotten bidra till arbetet med att skapa en 

bättre och mer jämlik hälsa för norrbottningarna under 2018 och framåt
60

. 

 Regionen ska ta ansvar för att folkhälsoarbetet går framåt i länet i

samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Norrbottens

folkhälsostrategi ska implementeras.

 All personal med patientmöten, i sjukvården i allmänhet och

primärvården i synnerhet, ska tillförsäkras god kunskap om

levnadsvanors betydelse för hälsa. De ska också ha kunskap om

metoder som förebygger sjukdom för att kunna stötta patienter att,

avsluta ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksrökning,

otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor samt

alkoholriskbruk.

 Utveckla former för att använda konst och kultur som komplement

till traditionell behandling och i hälsofrämjande syfte.

 Genomförandegraden av Norrbottens hälsosamtal liksom arbetet

med levnadsvanor i hälso- och sjukvården ska öka. Geografiska

skillnader ska analyseras och därefter åtgärder vidtas för att sådana

skillnader ska minska.

 Det påbörjade arbetet SAM (Samverka Agera Motivera), för att i

samverkan med kommuner och andra aktörer främja psykisk hälsa

och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i länet, ska

breddas till hela länet.

 I samverkan med andra, ta fram en Regional utvecklingsstrategi som

är kompatibel med Norrbottens folkhälsostrategi

60
 Region Norrbottens styrelseplan 2018 
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Region Norrbotten ser positivt på att hälsocentraler och tandvårdskliniker 

engagerar sig i lokala folkhälsosatsningar.  

Norrbottens Kommuner (länsorganisationen) 

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av 

länets 14 kommuner. Norrbottens Kommuner är expert på organiseringen i 

kommunerna och har uppdraget att i nära samarbete med medlemmarna, 

organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog och 

kunskapsutveckling kring gemensamma, kommunregionala frågor. 

Organisationen utgör en viktig aktör för en positiv och hållbar regional 

utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv inom olika 

arenor. Norrbottens Kommuner fungerar som förmedlande länk för 

kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom och mellan kommunerna, 

universiteten och andra kunskapsmiljöer i regionen och landet. 

Norrbottens Kommuner har uppdraget att i samarbete med Länsstyrelsen i 

Norrbottens län och Region Norrbotten under en 3-årig period ta fram en 

regional folkhälsostrategi och genom en samverkansmodell stödja 

kommunerna i det lokala folkhälsoarbetet för att skapa en bättre och mer 

jämlik hälsa i länet. Folkhälsa är en kommungemensam utmaning som berör 

samtliga kommunala verksamheter. Detta gör att folkhälsouppdraget tydligt 

anknyter till de övriga uppdrag som Norrbottens Kommuner har inom 

utbildning och kompetensförsörjning (inklusive regionala vuxenutbildningen 

samt elevhälsa), social välfärd (bland annat psykisk hälsa, hälso- och 

sjukvård, äldreomsorg, integration, e-hälsa, barn och unga), miljö och 

samhällsbyggnad, regional utvecklings, jämställdhet och digitalisering.  

Satsningen på hälsoområdet sker i samspel mellan samverkansledare, 

vetenskapliga ledare och utvecklingsledare på Norrbottens Kommuner. 

Stödet inom folkhälsoområdet sker framför allt genom nätverk, analys- och 

metodstöd, och andra kompetenshöjande insatser. Hälsouppdraget har 

förstärkts med en så kallad Flexit-forskare med fokus på Hälsoskolan och 

samverkansorganisationen kring Hälsosamtalen i skolan. Hälsosamtalen är 

en resurs som behöver tas tillvara och utvecklas för att kunna bidra till en 

mer hälsofrämjande organisation. Hälsa och lärande hänger ihop med 

trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande i skolan. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Enligt länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen verka för att nationella mål 

får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala 

förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt 

helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 

ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters 

insatser. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet 

i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för 

regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet 

(Förordning 2007:825). 

Inom ramen för länsstyrelseinstruktionen och länsstyrelsens riktade uppdrag, 

finns de uppdrag som påverkar den jämlika hälsan; Mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel, mänskliga rättigheter, 

nationella minoriteter och jämställdhet. Våldsförebyggande arbete 

genomsyrar dessa olika uppdrag. Tobaks- och alkoholtillsyn, 

föräldraskapsstöd, ANDT- och brottsförebyggande arbete och integration är 

(896 av 943)



NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 
20 DECEMBER 2017 

37 

uppdrag som också påverkar den jämlika hälsan. Friluftsliv och folkhälsa är 

ett pågående uppdrag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 

jämlik hälsa. 

Inom länsstyrelsen pågår ett utvecklingsarbete för hållbar utveckling med 

utgångspunkt ibland annat Agenda 2030. Social hållbarhet och perspektiv på 

att skapa bättre förutsättningar för jämlik hälsa utgör viktiga delar i 

utvecklingsarbetet. 

Statliga verk, myndigheter och organisationer 

Polis, universitet, försäkringskassa, arbetsförmedling, kronofogden och 

försvar är bara några statliga aktörer med olika, men synnerligen viktiga 

uppdrag för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Många statliga aktörer 

finns representerade på lokal nivå och bedöms, i kraft av sin kompetens och 

nätverk med utsatta befolkningsgrupper, som en viktig samarbetspartner i 

det lokala folkhälsoarbetet. Samarbetet upplevs vara av särskilt vikt för 

befolknings- och därmed resursmässigt mindre kommuner.  

Civilsamhället 

Andra synnerligen viktiga aktörer i folkhälsoarbetet återfinns i 

civilsamhället. Civilsamhället har en lång tradition av att bidra till 

samhällsutveckling. Sektorn är en stark bärare av att bygga socialt kapital 

och bidra till välfärd och demokrati. Organisationerna i civilsamhället 

genererar integration, inkludering, attraktivitet, fysisk aktivitet, innovationer, 

utveckling och uthållig tillväxt i ett brett perspektiv. Den sociala ekonomin 

främjar också entreprenörskap, lokal utveckling och sysselsättning - allt 

viktiga byggstenar för god folkhälsa. Civilsamhället skapar ”livet mellan 

husen” och bygger den sociala infrastrukturen.  

Näringsliv/arbetsliv 

Då andelen befolkning, i arbetsför ålder, minskar blir hälsan hos de 

yrkesverksamma betydelsefull för i vilken utsträckning länet kan 

tillhandahålla och finansiera framtida välfärdssystem. I detta avseende har 

offentliga och privata arbetsgivare en viktig roll att bidra till ett hållbart 

arbetsliv men också mer hälsosam livsstil bland personalen.  

Mer hälsofrämjande arbets- och livsvillkor behövs för att öka antalet 

arbetade timmar, för att personalen ska orka med ett helt yrkesliv och för att 

arbetsgivare ska bli attraktiva och kunna konkurrera om kompetens.  

Det finns också stora ekonomiska incitament för arbetsgivare att prioritera 

det hälsofrämjande arbetet, och inte endast det sjukdomsförebyggande. Till 

exempel kan företagare spara 45 000 kr per år och rökare
61

 med insatser som 

minskar tobaksbruket bland de anställda. Ett exempel på hälsofrämjande 

personalåtgärder är att få gå på hälsosamtal och rökavvänjning på arbetstid. 

Fackförbund och företagshälsovård är andra viktiga aktörer i arbetet med att 

skapa ett mer hälsofrämjande arbetsliv. 

61
 Summan baserar sig på en medellön av 25 800 kronor, åtta dagars extrafrånvaro 

per år och två extra pauser per dag (Folkhälsoinstitutet 2010). 
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Fördjupningsmaterial 
På följande sidor har du som läsare möjlighet att fördjupa dig i den teoretiska 

bakgrunden för arbetet samt den nationella och internationella 

folkhälsokartan. Här redogörs också för bakgrunden till Norrbottens 

folkhälsostrategi. 

Sist i dokumentet beskrivs de åtta målområden som nationellt definierats ha 

betydelse för en bättre och mer jämlik hälsa. Redogörelsen ger en bild av 

förutsättningarna för hälsa inom varje målområde i Norrbotten. 

Norrbottens folkhälsopolitiska råds avsikt var inledningsvis att för varje 

målområde ange förslag på insatser med dokumenterad effekt, samt 

indikatorer att följa utvecklingen med. Efter den nationella Kommissionens 

slutbetänkande och med ambition om att Norrbottens folkhälsoarbete ska 

harmoniera med det nationella, har NFR valt att avvakta de nationella 

strategier som förväntas presenteras för varje område.  
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Teoretisk bakgrund 

Människors resurser och folkhälsa 
Människor startar sina liv utifrån olika förutsättningar beroende på vilka 

resurser som det nyfödda barnets föräldrar eller vårdnadshavare har tillgång 

till. Resurserna kan beskrivas som olika typer av kapital där socialt kapital 

betecknar vilka sociala nätverk som en individ får tillgång till, under de 

första levnadsåren via sina vårdnadshavare och senare i livet via de kontakter 

man utvecklar med andra människor. En annan resurs är kulturellt kapital 

som kan definieras som vilka normer och värderingar som finns i hushållet 

där barnet växer upp. Utbildning och bildning är viktiga faktorer för vilka 

värderingar som utvecklas och som i sin tur är väsentliga för vilken självbild 

och omvärldsuppfattning som det uppväxande barnet får.  Denna självbild 

och omvärldsuppfattning benämns inom en del forskningsfält som habitus. 

Slutligen är ekonomiskt kapital, dvs vilka ekonomiska resurser som 

hushållet eller familjen har tillgång till som är av betydelse för barnets 

uppväxtvillkor och vilka erfarenheter som det uppväxande barnet kan göra. 

När man lägger samman dessa resurser, socialt, kulturellt och ekonomisk 

kapital för en individ så är mängden av de olika resurserna (kapital) och 

kombinationen av resurserna avgörande för vilken social position som 

individen har i jämförelse med andra individer. Personer med likartade 

tillgångar av dessa resurser bildar olika s.k. socioekonomiska grupper eller 

sociala klasser som sinsemellan har tämligen olika levnadsvillkor.  

Av åtskilliga vetenskapliga studier i såväl Sverige som andra länder så 

framgår tydliga skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, 

exempelvis med avseende på hälsa, arbetsliv, utbildning, levnadsvanor 

(exempelvis kost, fysisk aktivitet, rökning, alkohol), livsstil (exempelvis vad 

man gör och har råd att göra på sin fritid) och hur man upplever sina 

möjligheter att påverka i samhället. Generellt och något förenklat kan 

sambanden beskrivas som att ju mindre av dessa resurser människor har, 

desto sämre är deras arbetsvillkor, ekonomiska situation, boendesituation, 

hälsa, levnadsvanor och tillit till andra människor och samhällets 

institutioner. 

I andra vetenskapliga studier har man koncentrerat sig på i vilken mån som 

nämnda sociala mönster reproduceras eller med andra ord hur det kommer 

sig att sociala skillnader mellan olika grupper av människor består över tid. 

Det är tämligen komplexa samband som beskrivs men som kan 

åskådliggöras med exempel från utbildningssociologisk forskning. Skolan 

som institution är anpassad utifrån de normer och värderingar som 

kännetecknar den del av befolkningen som är relativt välutbildad och där 

utbildning och studier ses som en självklarhet och en högskole- eller 

universitetsexamen är det lika självklara målet. Barn som kommer från en 

sådan bakgrund utvecklar lättare ett habitus, dvs ett förhållningssätt, som 

passar in i skolans normer, krav och kultur (språk, symboler, beteendekoder, 

värderingar). Barn som kommer från en annan bakgrund där utbildning och 

studier inte har samma prioritet och där föräldrar inte är bekanta med skolans 

förväntningar, krav och kultur har utvecklat ett annat förhållningssätt 

(habitus) till skolan som inte passar in på samma sätt. Dessa barn måste 

utöver att tillgodogöra sig innehållet i den formella undervisningen också 

tillägna sig nya förhållningssätt (förändra sitt habitus) för att lyckas i skolan 

dvs att nå de formella kunskapsmålen. Studieresultaten beror således till stor 
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del på hur man som barn lärt sig att förhålla sig till skolan och skolarbete och 

inte enbart om begåvning och studietalang. Detta leder till sociala mönster 

avseende skolresultat (betygsnivå och fullständiga betyg), val av 

gymnasieutbildning och fortsatta studier på universitet och högskola, där 

barn i stor utsträckning går i sina föräldrars fotspår.  

Denna upptrampade stig fortsätter ofta med avseende på val av yrke, 

levnadsvanor, livsstil och hälsa. Även om skillnader mellan 

socioekonomiska grupper jämnats ut något det senaste decenniet, exempelvis 

kommer drygt en tredjedel av dagens universitetsstudenter från hem där 

ingen av föräldrarna har en högskoleutbildning, jämfört med 30 år sedan där 

motsvarande andel var mindre än 10 procent, så kvarstår dessa ”sega 

mönster” av social reproduktion. 

Hälsopyramiden 

Perspektivet och utgångspunkten för Norrbottens folkhälsostrategi och därtill 

folkhälsoarbetet anknyter således till hur man kan stärka människors resurser 

och jämna ut sociala skillnader i hälsa. Perspektivet anknyter till det man har 

utgått ifrån i Östgötakommissionen, se figur nedan:  

Figur 3. Arbetet med att främja eller stärka folkhälsan handlar således om 

att arbeta med insatser på flera nivåer och inom olika samhälleliga 

sektorer och anknyter till flera andra utvecklingsområden i Norrbotten. 
För att exempelvis kunna stärka människors ekonomiska kapital behövs en 

regional tillväxt som gör att fler människor kan försörja sig. En regional 

tillväxt förutsätter å sin sida utbildade och friska människor som genom sitt 

arbete och kompetens bidrar till att stärka regionens ekonomiska utveckling. 

En friskare befolkning har också färre sjukdagar och ett längre yrkesliv 

vilket leder till lägre kostnader för samhället och ett för Norrbotten 

konkurrenskraftigare näringsliv. Ett socialt kapital utvecklas genom att 

arbeta för att tilliten till samhällets institutioner och andra människor stärks. 
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Detta innebär i praktiken att välfärdsystemen måste upprätthålla och leverera 

den service som utlovats, exempelvis vård, omsorg, skola, demokrati, lag 

och ordning.  

Tillit mellan människor byggs genom att arbeta med normer och värderingar 

som öppnar upp för att inkludera olikhet, exempelvis med avseende på 

kulturell och religiös bakgrund och sexuell läggning, könsidentitet men 

också normer kring genus. I vetenskapliga studier framgår att i samhällen 

där det finns en tillit mellan människor och till samhällets institutioner också 

upplevs som tryggare. Ett kulturellt kapital stärks också genom att arbeta 

med normer och värderingar. Utbildning och bildning är emellertid de 

väsentligaste faktorerna för att utveckla det kulturella kapitalet.  

I vetenskapliga studier framgår att utbildningsnivå kan ses på två sätt, dels 

som en indikator på uppväxtvillkor men också som en faktor som blir 

avgörande för senare steg i livet, framförallt att klara av steget från skola till 

arbetsliv. Exempelvis är ofullständiga gymnasiebetyg ett hinder som minskar 

möjligheterna att få ett arbete. I gruppen med individer som saknar 

fullständiga betyg från gymnasiet är också hälsan sämre.  

Utbildningsystemet (grund–och gymnasieskola, universitet, olika former av 

vuxenutbildningar) har en kompensatorisk roll, dvs att det kan bidra med att 

rusta och stärka barn och ungas självbild och omvärldsuppfattning så att de 

kan bryta de mönster av social reproduktion som nämnts ovan. Konkret så 

innebär detta att det är ett stort värde att alla elever går ut grund-och 

gymnasieskola med fullständiga betyg för att vara rustade för ett kommande 

arbetsliv och fortsatt liv. 

Sammanfattningsvis och med utgångspunkt i detta perspektiv framhålls och 

betonas komplexiteten i arbetet med att åstadkomma en bättre folkhälsa. Att 

utveckla och stärka folkhälsan förutsätter att en samverkan mellan olika 

samhällssektorer och politiska sakområden måste utvecklas. Dessa olika 

områden påverkar varandra ömsesidigt dvs om folkhälsan stärks så stärks 

också andra sektorer och vice versa.  

Hälsans bestämningsfaktorer 
Individens hälsa påverkas av en mängd faktorer i samhället och i sin 

närmaste omgivning. Det är ekonomiska, politiska, sociala faktorer, men 

även faktorer som rör vår fysiska miljö respektive våra individuella 

beteenden och levnadsvanor. Dessa faktorer kallas gemensamt för hälsans 

bestämningsfaktorer. 

Hälsans bestämningsfaktorer illustreras i figur 4 genom olika ”lager” som 

finns runt individen och som påverkar oss genom hela livet. Aktörerna i 

dessa lager utgörs av vår närmaste familj och vänner, civilsamhället, 

näringslivet, stat, kommun, region och andra myndigheter som alla direkt 

eller indirekt påverkar våra levnadsvanor. 

(901 av 943)



NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 
20 DECEMBER 2017 

42 

Figur 4: Hälsans bestämningsfaktorer. (Källa: Dahlgren G, Whitehead M 1991) 

Längst ut i figuren finns två lager där samhället (stat, kommun, landsting) 

har ansvaret och utövar styrning genom politiska beslut och lagstiftning. 

Ytterst finns samhällsekonomiska faktorer (ekonomisk utveckling, 

samhällshistoria etc) som kan vara svåra för den enskilda individen att 

påverka.  

Lagret innanför innefattar också samhällsstrukturer som arbetsmarknad, 

fastighetsmarknad och sektorer som kommuner och landsting till stor del 

ansvarar över, men som delvis påverkas av våra individuella val. Det handlar 

om arbete, boende, utbildning, trafikmiljö, hälso- och sjukvård m.m. 

Kommunerna är exempelvis huvudmän för skolan, har planmonopol och 

ansvarar för bostadsbyggande och boendemiljöer i samspel med 

fastighetsmarknaden och har möjlighet att erbjuda kultur- och 

fritidsaktiviteter i kommunen.  

De två innersta lagren, som är de mest individinriktade, består av faktorer 

relaterade till sociala nätverk (socialt stöd, barns vuxenkontakter, 

familjerelationer) och individuella levnadsvanor (kost, motion, tobak 

alkohol, sömnvanor, sex och samlevnad). Dessa två innersta lager går i hög 

grad att påverka som individ, men de påverkas också i ett samspel av de 

andra mer politiskt styrda lagren runt om. Det finns också grundläggande 

faktorer, vilka är svåra att påverka, som genetiskt arv, ålder och kön. 

Hälsans bestämningsfaktorer handlar alltså om att det är många faktorer och 

delar av samhället som på olika nivåer och genom ett komplicerat samspel 

påverkar individens val och förutsättningar för en bra hälsa. Samhället kan 

på olika sätt stödja individen till goda val genom insatser inom exempelvis 

utbildning och sysselsättning. 
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Folkhälsa från globalt till regionalt 
Norrbottens folkhälsostrategi utgår framför allt från det nationella 

övergripande folkhälsomålet och åtta prioriterade områden för en god och 

jämlik hälsa som föreslås av Kommissionen för jämlik hälsa. En röd tråd 

finns även från global nivå som stödjer inriktningen för det regionala och 

lokala folkhälsoarbetet speciellt när det gäller vikten av uppföljning och 

utvärdering. 

Folkhälsan globalt 
Grunden till det globala folkhälsoarbetet finns i FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter (1948) där man fastställer rätten till liv och 

levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande. WHO, 

Världshälsoorganisationen, är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag 

att leda och stödja internationellt hälsoarbete. WHO:s övergripande mål är 

att ”alla människor ska uppnå högsta möjliga nivå av hälsa”. 

År 2005 tillsatte WHO:s en kommission för sociala bestämningsfaktorer för 

hälsa (The Commission on Social Determinants of health) under ledning av 

professor Michael Marmot. År 2008 kom slutrapporten ”Closing the gap in a 

generation”
62

 (”Utjämna skillnaderna inom en generation”) i vilken 

orsakerna till ojämlikhet i hälsa analyserades och gav tre 

rekommendationer/riktlinjer för en förbättrad och mer jämlik inte bara på 

global nivå utan också för att minska hälsoklyftorna inom länder: 

 Förbättra vardagslivets villkor

 Motverka orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser

 Mät och förstå problemet – bedöm effekter av olika åtgärder

På Europa-nivå har WHO också ett hälsopolitiskt ramverk för 

Europaregionen benämnt ”Hälsa 2020”. WHO:s övergripande mål för den 

europeiska regionen handlar om att: 

 Minska förtida dödligheten till 2020

 Öka förväntade medellivslängden

 Minska sociala ojämlikheten i hälsa

 Öka välbefinnandet hos befolkningen

 Garantera allmän tillgång till högkvalitativ hälsovård och läkemedel

och rätt till högsta möjliga nivå av hälsa för alla

 Nationella mål relaterade till hälsa sätts upp i alla medlemsstater

Agenda 2030 – för en hållbar utveckling 

Världens stats- och regeringschefer har antagit FN:s Agenda 2030 som 

består av bland annat en politisk deklaration och ett målramverk med 17 

övergripande mål och 169 delmål för en hållbar utveckling i världen. 

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdomen och hungern överallt; att 

bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa 

och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och 

främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har 

beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk 

62
 WHO (2008): Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on 

Social Determinants of Health. WHO. 
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tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av 

nationell utveckling och kapacitet. 

Agenda 2030 har ett uttalat hälsomål, mål nr 3 ”Hälsa och välbefinnande” 

som fokuserar på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka 

för alla människors välbefinnande i alla åldrar men flertalet av de andra 

målen ingår i det vi definierar som folkhälsa, exempelvis mål fyra och fem 

(”God utbildning för alla” respektive ”Jämställdhet”). 

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige inkluderar Regeringskansli och 

statliga myndigheter såväl som kommuner och landsting. Även övriga 

samhällsaktörers engagemang efterfrågas, exempelvis från idéburen sektor, 

akademi, näringsliv och fackliga organisationer. 

Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges 

genomförande av Agenda 2030. Delegationen har tagit fram förslag till 

övergripande handlingsplan
63

 för Sveriges genomförande av agendan. När 

det gäller de nationella utmaningarna har delegationen identifierat sex 

prioriterade områden för en hållbar välfärd som särskilt angelägna: 

 Ett jämlikt och jämställt samhälle

 Hållbara städer

 En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

 Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller

 Hållbara och hälsosamma livsmedel

 Stärkt kunskap och innovation

Delegationen betonar också att styrning och ledning är en viktig 

förutsättning för hållbarhetsarbetet, inklusive systematisk uppföljning och 

utvärdering. 

EU och folkhälsan 
EU:s insatser och åtgärder inom hälsoområdet grundar sig på artikel 168 i 

fördraget om EU:s funktionssätt och de rättsliga skyldigheter och politiska 

åtaganden som följer av denna: 

”En hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och 

genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. Unionens 

insatser, som ska komplettera den nationella politikern, ska inriktas på att 

förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och 

undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan” 

EU-länderna ansvarar själva för sin hälso- och sjukvård. EU:s roll är istället 

att komplettera ländernas insatser genom att hjälpa dem att:  

 Nå gemensamma mål

 Samla sina resurser för att arbeta mer effektivt

 Ta itu med gemensamma utmaningar, exempelvis pandemier,

kroniska sjukdomar eller den åldrande befolkningens effekter på

sjukvården

EU:s folkhälsopolitik utgår från strategin ”Tillsammans för hälsa”
64

 som 

bidrar till målen i Europa 2020-strategin för att tydliggöra hur folkhälsan 

63
http://agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads/2017/06/Fi2016_01-

Rapport-170601.pdf  
64

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/strategy/docs/whitepaper_en.pdf 
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bidrar till ekonomisk välfärd. Europa 2020 är EU:s strategi för en smart och 

hållbar tillväxt för alla, och där är friska invånare en av förutsättningarna, 

Sverige och folkhälsan 
Det finns ingen svensk folkhälsolag, men folkhälsans olika aspekter 

respektive förutsättningarna för en god hälsa finns inkluderade i både 

grundlagen och flera lagar som exempelvis skollagen, socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen, och plan- och bygglagen. Flera av dessa lagar är 

sådana som direkt styr kommunal verksamhet och kan därför utgöra ett 

tydligt stöd till delar av det lokala folkhälsoarbetet. 

I Regeringsformen 1 kap 2§ fastställs att: 

”.. särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för 

hälsa”  

I Socialtjänstlagen 1 kap 1§ om socialtjänstens mål står bland annat att: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser.” 

Skollagen rymmer många folkhälsoaspekter, det mest uppenbara berör 

elevhälsans uppgifter, undervisning i ämnet idrott och hälsa, alla barns rätt 

till lika tillgång till utbildning oberoende av geografisk hemvist och social 

och ekonomiska förhållanden (1 kap 8§), och med hänsyn till barns och 

elevers olika behov (1 kap 4§). Men Skollagen berör också folkhälsa inom 

fler områden, exempelvis barns och elevers rätt till delaktighet i utbildningen 

samt syftet för fritidshemmens verksamhet: 

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap” (14 kap 2§) 

I Plan- och bygglagen 1 kap 1§ framgår att bestämmelserna i denna lag 

syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 

och för kommande generationer. 

Folkhälsoarbetet är en viktig del i all samhällsplanering, till exempel vid 

framtagande av kommunala översiktsplaner. 

Den svenska folkhälsopolitiken har fokus på den sociala miljöns betydelse, 

rättvis tillgång på hälso- och sjukvård, social och ekonomisk utveckling, 

samt vikten av att arbeta förebyggande. 

Aktörer 

Folkhälsomyndighetens uppdrag 

Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för folkhälsofrågor och 

ska verka för en god folkhälsa. Myndigheten har till uppgift att ta fram och 

(905 av 943)



NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 
20 DECEMBER 2017 

46 

sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger 

sjukdomar. I regeringsuppdraget ingår att följa hälsoläget i befolkningen och 

de faktorer som påverkar detta.  

Sveriges kommuner och landsting 

Inom folkhälsoområdet arbetar Sveriges kommuner och landsting, SKL, för 

att stödja kommunerna, landstingen och regionerna i det hälsofrämjande och 

förebyggandet arbetet med social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. 

SKL har medverkat i processutvärderingar av flera regionala kommissioner 

såsom Malmökommissionen och Östgötakommissionen. Slutsatserna de 

kommit fram till vid dessa processutvärderingar visade på att 

framgångsfaktorerna för förändringsarbete i social hållbarhet och minskade 

skillnader i hälsa bygger på
65

. 

 Involvera och förankra hos rätt aktörer (inte bara de redan frälsta)

 Tydliggöra syfte och mål för beställare, utförare och mottagare

 Initiera arbetet på beslutande nivå som slutligen bär ansvar för

implementeringen

 Fokusera på åtgärder som kommunen har rådighet över

 Ta fram kriterier för prioriteringar och ta fram kostnadsberäkningar

för förslagen

Dessa framgångsfaktorer har beaktats i processen med att ta fram 

Norrbottens folkhälsostrategi. 

SKL har också i två rapporter tagit fram prioriteringar och åtgärder för att 

underlätta för kommunerna att jobba med folkhälsa, respektive regeringens 

och de statliga myndigheternas viktiga roll när det gäller att utforma 

spelregler och skapa förutsättningar för kommuner, landsting, regioner och 

andra samhällsaktörer att kunna agera när det gäller att sluta hälsoklyftorna. 
66

En nationell kommission för jämlik hälsa 

Den Nationella Kommissionen för jämlik hälsa var den första i sitt slag och 

tillsattes i juni 2015 och slutrapporterade i maj 2017.  

Kommissionens huvudsakliga uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan 

bidra till att hälsoklyftorna minskar i Sverige, med fokus på hälsoskillnader 

mellan könen och socio-ekonomiska grupper. 

Kommissionen har tagit fram förslag till ett uppdaterat folkhälsopolitiskt 

ramverk med förtydligad målstruktur och med förstärkt fokus på jämlik 

hälsa. Dagens 11 målområden blir istället 8. Målområdena definieras som 

livsområden där hälsan spelar roll och där resursbrister och sårbarheter är 

särskilt avgörande för jämlik hälsa. Strategier ska tas fram för alla 

65

https://skl.se/download/18.5f09b55c15afb4c548e4ffce/1490623227458/Processutv%

C3%A4rdering%20Social%20h%C3%A5llbarhet%20rapport%20FINAL%2015090

7.pdf
66

 Sveriges kommuner och landsting (2017): Minskade hälsoskillnader: ett 

gemensamt ansvar, respektive Sveriges kommuner och landsting (2016): Minska 

folkhälsoklyftan: åtgärder för minskade skillnader i hälsa. 
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målområden. Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat följande förslag för 

det fortsatta folkhälsoarbetet: 

 Utveckla uppföljningssystem som möjliggör en analys av ojämlikhet

i hälsa

 Stärkt tvärsektoriell struktur för folkhälsoarbetet i Regeringskansliet

 Folkhälsomyndighetens samordnande och stödjande roll bör

förtydligas och stärkas

 Länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsopolitiken bör förtydligas

 Relevanta myndigheter bör ges i uppdrag att bidra i arbetet med en

god och jämlik hälsa

 Kommuner, landsting och regioner bör prioritera ett långsiktigt,

tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik hälsa, och ges stöd i detta

arbete

 Samarbetet för en god och jämlik hälsa med det civila samhället och

näringslivet bör stärkas

Norrbottens folkhälsostrategi tar sin utgångspunkt i Kommissionens åtta 

målområden. Förslaget är ännu inte taget av riksdagen vid strategins 

tillkomst, men skulle smärre förändringar i Sveriges folkhälsomål ske 

påverkar det troligtvis inte inriktningen för Norrbotten i någon större 

utsträckning. De nuvarande elva folkhälsoområdena ingår alla, om än ibland 

i omarbetad form, inom Kommissionens föreslagna åtta områden. 

Kommissionen pekar specifikt på vikten av jämställdhet och socio-

ekonomisk jämlikhet för att minska hälsoklyftorna. Precis som 

WHO/Marmot-kommissionen så adresserar också Kommissionen för jämlik 

hälsa hur sociala och ekonomiska skillnader i befolkningen leder till 

skillnader i hälsa. Både WHO och Agenda 2030 poängterar också hur viktigt 

det är med uppföljning och utvärdering för ett systematiskt folkhälsoarbete. 

Detta har vilket varit vägledande för Norrbottens inriktning på 

folkhälsostrategin. 

Norge, Danmark och Finland har också haft nationella kommissioner och 

tagit fram strategier baserade på Marmotkommissionens förslag. 
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Norrbottens förutsättningar för en 
jämlik hälsa 

Här följer en redovisning av de åtta målområden som beskrivs på sidan 10 

och som nationellt definierats ha betydelse för en god och mer jämlik 

hälsa
67

. I följande avsnitt presenteras målområdet ur en norrbottnisk 

horisont. Målområdena redovisas vågrätt i tabellen. 

På sidan 23 redovisas länsspecifika perspektiv som framkommit i dialoger 

med Norrbottningarna om vad som är särskilt viktigt att beakta för att skapa 

en bättre och mer jämlik hälsa. Varje målområde har därför belysts, där det 

varit möjligt och aktuellt, ur dessa länsspecifika perspektiv som här 

presenteras lodrätt i tabellen.  

De prioriterade områden som redovisas på sidan 25-26 som särskilt 

betydelsefulla för den norrbottniska folkhälsan och vars utveckling kommer 

att följas i särskilda delmål (se sid 26-27) är markerade med fet stil i figur 5. 

Länsspecifika perspektiv 
med betydelse för 
norrbottningarnas hälsa 
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1. Det tidiga livets villkor 

2. Kompetenser, kunskaper och 
utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö 

4. Inkomster och 
försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård 

Figur 5. 

67
 Förslag på nationella målområden 2017 som avgörande för en god och jämlik 

hälsa, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av 

Kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2017:47  

Mål: En förbättrad och mer 
jämlik och jämställd folkhälsa i 
Norrbotten 
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Texterna för de olika målområdena har huvudsakligen tagits fram av 

sakkunniga från Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Norrbottens 

Kommuner och Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

NFR har som ambition att komplettera varje område med insatser och 

indikatorer i takt med att nationella strategier tas fram. 
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Det tidiga livets villkor (1) 
För att uppnå en jämlik hälsa behöver alla barn och ungdomar goda 

uppväxtvillkor och stöd i sin utveckling.   

Viktiga friskfaktorer är goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga 

relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande. En god 

relation till de som fungerar som föräldrar och framgång i skolan är de 

faktorer som väger tyngst.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter finns därför artiklar som handlar 

om barn och ungas uppväxt; barnet ska få den hjälp barnet behöver av sina 

vårdnadshavare, föräldrarna har ett uttalat gemensamt ansvar och staten ska i 

sin tur hjälpa föräldrarna. I ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i 

Sverige” (2011) framhålls att barn och föräldrar ska få kunskap om barns 

rättigheter, föräldrar ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap och att beslut och 

prioriteringar ska baseras på kunskap om barns levnadsvillkor. Den strategin 

baseras på allas mänskliga rättigheter och blir därför ett viktigt styrdokument 

för alla verksamheter i Sverige.  

Det tidiga livets villkor är mycket betydelsefullt för utsikterna till en god 

hälsa i det fortsatta livet. Friskfaktorer som en god relation med föräldrar 

som är kärleksfulla och samtidigt gränssättande och en lyckad skolgång är 

ett konstaterat skydd mot bland annat psykisk ohälsa, utåtagerande eller 

destruktivt beteende.  

Arenor där barn finns, kan medvetet utformas för att vara mer 

hälsofrämjande samt verka utjämnande av hälsoklyftor.  Exempelvis kan en 

likvärdig och normkreativ förskola av hög kvalitet bidra till en mer jämlik 

hälsa ur ett kortare såväl som ett längre perspektiv, samt främja senare 

skolprestationer och motverka beteendeproblem. År 2016 var 85 procent av 

barnen 1-5 år inskrivna i förskola i Norrbotten (83 procent riksgenomsnitt) 

och antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan var 4,9 stycken (5,2 

barn i riksgenomsnitt). När det gäller andelen årsarbetare i förskolan med 

pedagogisk högskoleexamen ligger Norrbotten något högre än riket (45,6 

procent respektive 44,9 procent), men det finns stora skillnader inom länet. I 

Piteå har 67 procent högskoleexamen, men bara 23 procent i Jokkmokk.  

Hur elever upplever skolan kan vara en viktig förutsättning för att fullfölja 

utbildning, och samband har påvisats mellan upplevelser av skolan och 

hälsa. Ett ömsesidigt samband har setts mellan skolprestation och psykisk 

hälsa. Lärande i sig och att fullfölja skolan med godkända betyg har också 

rapporterats minska sannolikheten för ohälsa, kriminalitet och utanförskap. 

Föräldrarnas delade och jämställda ansvar för barnen spelar också roll. Barn 

utvecklas allra mest gynnsamt om de lever i familjer med en jämn 

ansvarsfördelning och där båda föräldrar är lika delaktiga i barnets 

omvårdnad. Det förklaras genom att barnen får tillgång till en mindre 

stereotyp könsrollsuppdelning och ett bredare spektrum av vad de som pojke 

eller flicka får tillåtelse att identifiera sig med. Detta gynnar deras kognitiva 

och sociala utveckling.  

Ett sätt att följa graden av jämställdhet är att titta på hur stor del av 

föräldraledighet och VAB-dagar (vård av barn) som tas ut av kvinnor 

respektive män. Andel föräldrapenningdagar som togs ut 2016 av män i 

Norrbotten var 25,6 procent jämfört med rikets 26,1 procent. Andel dagar av 

tillfällig föräldrapenning (VAB) som togs ut samma år av män i Norrbotten 

var 31,5 procent. Motsvarande siffra för riket är 38,1 procent.  
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Forskningen visar att pojkar med en närvarande och engagerad pappa har 

bättre skolresultat. Flickorna med en närvarande pappa löper å sin sida 

mindre risk för psykisk ohälsa.  

Barn som växer upp i hem med missbruk, psykisk ohälsa, våld eller 

ekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av sämre hälsa i vuxen 

ålder. Riskbeteenden kan ofta ses på flera områden samtidigt hos en och 

samma person, exempelvis sexuellt risktagande/ utsatthet och hög 

alkoholkonsumtion.  Barn och ungdomar med funktionsvariationer har sämre 

kostvanor, fetma är vanligare och de mår oftare psykiskt sämre än barn utan 

funktionsnedsättning.  

Stöd till föräldrar som själva utmanas av en funktionsnedsättning eller som 

har barn med en funktionsvariation kan behöva ett tidigt och anpassat stöd; 

detta för att det gynnar både föräldra- och barnrelation, men också barnets 

möjlighet att få en lyckad skolgång. Den bredaste effekten kommer dock av 

generella föräldrastödsinsatser som är tillgängliga för alla som fungerar som 

föräldrar. 

Kompetenser, kunskaper och utbildning (2) 
Utbildning är den starkaste bestämningsfaktorn för hälsan. 

Orsaksförhållandet kan enkelt uttryckas som att ju mer utbildning, desto 

bättre hälsa. Detta ser vi exempelvis i påtagliga skillnader i medellivslängd 

mellan kommuner med olika utbildningsnivåer. Danderyd har en av Sveriges 

högsta förväntade medellivslängder för män med 83,5 år och andelen män 

25-64 år med eftergymnasial utbildning ligger på 71,6 procent. Detta kan 

jämföras med Överkalix som hade den kortaste förväntade medellivslängden 

bland män i Norrbotten med 74,4 år, dvs en skillnad mot Danderyd med 9 år. 

I Överkalix har 14,6 procent av männen eftergymnasial utbildning. 

Den direkta kopplingen mellan utbildning och hälsa handlar om att ju mer 

kunskap och information individen äger, desto större sannolikhet att hen 

väljer en mer hälsofrämjande livsstil i fråga om kost, motion, tobak, alkohol 

osv. Detta märks genom att klassiska välfärdssjukdomar är mindre 

förekommande bland högutbildade jämfört med lågutbildade. 

Den indirekta kopplingen handlar om utbildning och arbete. Ju längre 

utbildning en individ har, desto större är sannolikheten att hen har ett arbete 

med möjlighet att påverka arbetsinnehållet, har lägre arbetsmiljörisk samt 

har mindre förekomst av negativ stress. 

I Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS, är två av målen kopplade 

till utbildning. Den ena målsättningen är att andelen 30-34-åringar som har 

minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45 procent. Det 

andra målet är att andelen 18-24-åringar som varken studerar eller arbetar 

ska vara mindre än 10 procent. Det senare målet är uppnått i nästan alla 

norrbottniska kommuner. Däremot har Norrbotten en låg andel med 

eftergymnasial utbildning. Det är också väl känt att män är mindre benägna 

att utbilda sig jämfört med kvinnor. 28 procent av kvinnorna och 16 procent 

av männen har en eftergymnasial utbildning på minst 3 år av alla i åldern 25-

64 år i Norrbotten (riksgenomsnittet är 32 procent respektive 22 procent). 

Denna genusaspekt är en stor utmaning för Norrbotten.  

Betydelsen av att länet elever lämnar grundskolan med behörighet till 

gymnasiet och dessutom genomför gymnasiet med fullständiga betyg kan 

inte nog understrykas.  
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Anledningen är att de flesta arbetsgivare efterfrågar gymnasieexamen och ett 

slutbetyg blir därför ett villkor för att komma vidare i livet oavsett om det 

handlar om arbete eller studier. Att få ett arbete är en skyddsfaktor för hälsan 

genom hela livet medan arbetslöshet och utanförskap utgör en riskfaktor som 

gör individen mer sårbar både ekonomiskt och socialt. Andelen elever som 

tar examen/studiebevis inom fyra år i Norrbotten är 77,3 procent för kvinnor 

(riket 81,4 procent) samt 73.3 procent för männen (riket 76,6 procent). 

I Norrbotten uppger nio av tio elever att de trivs bra eller mycket bra på 

skolan. En elev av 100 uppger att de trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan. 

Vanligast är att trivas ”varken bra eller dåligt” som en av 20 elever uppger. 

Trivsel i skolan skiljer sig inte nämnvärt mellan könen eller årskurser
68

. 

Sedan är det naturligtvis vare sig givet eller nödvändigt att alla går en 

universitetsutbildning. Faktum är att trots att det idag är stor brist på 

högutbildad personal inom förskola, skola och omsorg, så är de flesta 

arbetstillfällena i Norrbotten sådana som kräver gymnasieskola eller 

yrkeshögskola. 

Utbildning tenderar att gå i arv mellan generationer och kön på så sätt att 

föräldrars utbildningsbakgrund är en mycket stark prediktor för barnens 

kommande utbildningskarriärer. Sannolikheten för att ett barn ska välja en 

lång utbildningsväg ökar avsevärt om föräldrarna har omfattande 

utbildningserfarenhet. Eftersom utbildning och hälsa hänger nära samman, 

finns därmed en generationsspecifik risk att hälsoproblem i 

föräldragenerationen överförs till barnen. För att bryta denna spiral måste 

stora insatser göras för de grupper som saknar detta slags kapital hemmavid, 

speciellt när det gäller pojkar, och det är frågan om insatser som på 10-20 års 

sikt successivt kommer att ge effekt. 

I glesbygd tenderar det finnas större inlåsningseffekter på arbetsmarknaden 

än i större städer. Arbetsmarknaden i glesbygd är ofta begränsad, tämligen 

statisk och inte sällan mer omgärdad av normer om vad som är okej att 

arbeta med som man eller kvinna
69

. I dialog med norrbottningar har vikten 

av att kvinnor och män ges bättre förutsättningar att omskola sig, mitt i livet 

och utan att flytta, lyfts som viktigt för en jämlik hälsa. Att tillhandahålla 

digitala plattformar och förutsättningar för fler distansutbildningar 

(gymnasienivå men också akademiska- och yrkesutbildningar för vuxna) är 

en viktig del i att förbättra norrbottningarnas livsvillkor och 

handlingsutrymme. 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö (3) 
Den norrbottniska arbetsmarknaden domineras av några få stora 

arbetsgivare. Tillsammans har de 25 största arbetsgivarna ca 47 000 

anställda vilket utgör mer än 40 procent av antalet sysselsatta
70

 i länet. 

Största arbetsgivaren är Norrbottens läns landsting tätt följd av Luleå 

kommun. Även majoriteten av länets övriga kommuner sorterar in på 

listan
71

. Totalt är 34 000 eller en tredjedel av de sysselsatta anställda av en 

68
 Norrbottens elevhälsosamtal 2015-2016 

69
 Abrahamsson, Lena (2008). “Organizational gender aspects”. Rapport i projektet 

A baseline study of socio-economic effects of Northland Resources ore establishment 

in northern Sweden and Finland. Projektrapport, Institutionen för arbetsvetenskap, 

Luleå tekniska universitet. 
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kommun eller Region Norrbotten. Kännetecknande för kommun och 

landsting är att de är stora kvinnliga arbetsplatser. SSAB, LKAB och 

försvarsmakten är stora manliga arbetsplatser som sorterar högt på listan. 

Betraktar vi arbetsmarknaden i dagens Norrbotten så är den god. 

Arbetslösheten är låg och den arbetslöshet som finns omfattar framförallt de 

mest sårbara grupperna. Däremot finns en s.k ”matchningsproblematik” i 

såväl privat som offentlig sektor som innebär att det finns ett stort 

arbetskraftsbehov inom vissa branscher och segment men inte tillräckligt 

med arbetskraft som har rätt kompetens.  

Kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning för Norrbotten i 

framtiden och redan nu ses kris i yrken inom vård och skola. Här har 

satsningar från universiteten i Luleå, Umeå m.fl. genomfört distansstudier i 

kommunerna inom bristyrken såsom pedagoger, sjuksköterskor, läkare 

ingenjörer och socionomer. Fler satsningar lär behövas för Norrbottens 

kompetensförsörjning och här har Luleå tekniska universitet en viktig roll 

som länets motor för forskning och ökad möjlighet till högre studier på 

hemorten.  

I Norrbotten är det relativt vanligt med skiftarbete och långa 

pendlingsavstånd. En arbetstagare kan pendla 5-10 mil enkel väg dagligen 

utan att statistiskt registreras som pendlare pga att ingen kommungräns 

passeras. Pendlingsmöjligheterna för norrbottningarna begränsas genom 

befintlig kollektivtrafik där flyg-, buss- och tåglinjer inte alltid möjliggör 

sammanhängande resande mellan orter inom länet på samma dag.  

Tidigare studier pekar på att arbetspendlare i stor utsträckning upplever ett 

sämre välbefinnande. Mer forskning behövs inom området, som borde tas 

med i diskussionen om ett hållbart arbetsliv med tanke på hur de långa 

pendlingsavstånden i Norrbotten.
72 

 

Fortfarande är arbetsmarknaden starkt könssegregerad. Andelen kvinnor som 

jobbar inom gruva och övrig industri har ökat något, men fortfarande svårt 

att rekrytera män till vård och förskola. 

Andelen pojkar som under 2016 sökte till kvinnodominerande yrkesprogram 

var 11 procent vilket motsvarar riksgenomsnittet. Däremot finns det stora 

skillnader mellan olika kommuner där till exempel Överkalix och 

Övertorneå visar siffror på närmare 30 procent.  

Fler arbetade timmar och fler friska år 

Att vara en del av arbetslivet och bidra till ett sammanhang på en arbetsplats 

är en viktig del i dagens samhälle. Att ha ett arbete och en god arbetsmiljö är 

en central fråga för att uppnå en jämlik hälsa. En vuxen människa tillbringar 

en stor del av vardagen på arbetet så vad som där sker är med all sannolikhet 

en viktig faktor hur vi mår såväl fysiskt som psykiskt. 

Norrbotten och hela Sverige har i dag en tudelad arbetsmarknad där utsatta 

grupper som, personer med funktionshinder, är född utanför Europa, saknar 

gymnasieutbildning och personer som är äldre (+55) har extra svårt att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Norrbotten har under en period haft låga 

arbetslöshetssiffror. Den öppna arbetslösheten (inklusive deltagande i 

program med aktivitetsstöd) är lägre i Norrbotten (6,8%) mätt i 
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åldersgrupperna 16-64 år jämfört med riksgenomsnittet (7,4%) både bland 

kvinnor och män. Arbetslösheten ligger generellt lägre bland kvinnor. 

Däremot är ungdomsarbetslösheten 18-24 år bland män något högre i 

Norrbotten (12,7%) än i riket (12,1%)
73

  

Arbetslösheten bland förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (dvs 

asylsökande som fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar) 

20-64 år var år 2015 totalt 49 procent i Norrbotten och 45,6 procent i riket
74.

Socioekonomiskt finns stora vinster i att skapa möjligheter för att i högre 

grad få in personer från ett utanförskap. Vinsterna är inte bara utifrån 

produktivitet och att bli en skattebetalare som bidrar till välfärdssamhället 

utan också i ett hälsoperspektiv. Här visar forskning klart och tydligt på ett 

samband mellan arbetslöshet och ökad ohälsa. Studier visar dessutom att 

barn med arbetslösa föräldrar har ökad ohälsa jämfört med barn som har 

arbetande föräldrar.  

Tillsammans med att rusta de sårbara grupperna för att de skall kunna ta sig 

in i arbetslivet är matchningen av arbetskraft mot de behov som finns på 

arbetsmarknaden en av de viktiga utmaningarna i Norrbotten för att stärka 

såväl folkhälsa som länets regionala utveckling och tillväxt. Utmaningarna 

består framförallt i att ta tillvara länets mänskliga resurser eller human 

kapital som det också kallas.  I ett hälsoperspektiv innebär det att stärka 

hälsan så att fler arbetar och kan skapa sig ett självständigt liv vilket i sig är 

en skyddsfaktor mot sämre hälsa.  I ett utvecklings- och tillväxtperspektiv 

behöver länet ha friska människor som kan arbeta och ha rätt kompetens och 

som orkar fortsätta arbeta efter 64 års ålder som idag är genomsnittsåldern 

för pensionsavgång i Norrbotten. För att uppnå detta behöver länet utveckla 

olika former för samverkande och tidiga insatser som kan bygga människor 

för arbetslivet.  Exempelvis att se till att fler ungdomar går ut med slutbetyg, 

rusta nyanlända med språkträning, praktik och andra stödinsatser. Ett annat 

område är ett livslångt lärande som stärker möjligheterna till att byta yrke 

och karriär, kanske gäller detta särskilt ”krympyrken”, dvs yrken inom 

branscher på tillbakagång där särskilt äldre personer riskerar att hamna 

utanför arbetskraften.  

Ett arbete behövs också med normer och värderingar som bryter ”ingrodda” 

föreställningar om manliga och kvinnliga arbeten så att ”bristyrken” kan 

bemannas med både män och kvinnor, yngre såväl som äldre (som omskolat 

sig) som personer med utländsk bakgrund som fått adekvat utbildning och 

insatser som gjort dem rustade för de krav som arbetet ställer.  

Den goda arbetsplatsen  

En god arbetsmiljö är något som alla tjänar på. Men arbetsmiljön måste 

ständigt och systematiskt följas upp samt att brister måste åtgärdas allt 

eftersom de uppstår.  

Det totala ohälsotalet i Norrbotten (utbetalda nettodagar sjukpenning, 

rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning) är för kvinnor 

38,7 procent (riket 38,8 procent) och för män 28,9 procent (riket 24,9 

procent).
75
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Den fysiska arbetsmiljön är den som är lättast att följa upp och åtgärda. Men 

den är också den del av arbetet som kan ge allvarliga bestående 

kroppsskador och är orsaken till de flesta dödsfall relaterat till arbete. 

Det är dock den så kallade psykosociala arbetsmiljön som i stor utsträckning 

avgör i vilken utsträckning individer trivs på jobbet eller inte. Stress och att 

inte känna sig duglig ”räcka till” är exempel på faktorer som skapar en dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Den sociala arbetsmiljön, som stämningen på 

arbetsplatsen eller relationen till arbetskamraterna är en faktor som om den 

är god, kan väga upp en del av i övrigt dåliga arbetsförhållanden.  

Det finns skillnader mellan män och kvinnor i arbetsrelaterade sjukdomar. 

När det gäller den fysiska arbetsmiljön där belastningsskador är den 

vanligaste sjukdomsorsaken så dominerar männen statistiken. Avseende 

dödsfall beroende på arbete så står männen för ca 90 procent av fallen! När 

det gäller psykisk ohälsa är det kvinnorna som dominerar statistiken.  

Ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar som skett de senaste åren utgörs 

huvudsakligen av psykisk ohälsa och det är också den vanligaste orsaken till 

anmäld arbetssjukdom. 

Arbetsplatsolyckorna i länet tenderar att öka över tid i länet. År 2013 

anmäldes nästan 940 stycken som medförde sjukfrånvaro minst en dag. 

Siffrorna gäller arbetstagare och egenföretagare. De flesta anmälningarna 

kommer från vård-, omsorgs- och socialtjänstsektorn samt byggindustrin
76

. 

Ett ökat ansvar hos de största arbetsgivarna att inte bara skapa en hälsosam 

arbetsplats utan också hitta sätt som stimulerar personalen till en mer 

hälsofrämjande livsstil skulle inte bara vara lönsamt för organisationen och 

varumärket utan också ett viktigt steg mot målet om en bättre och mer jämlik 

folkhälsa.   
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Inkomster och försörjningsmöjligheter (4) 
Människors försörjningsmöjligheter och med dessa relaterade inkomster har 

en stor betydelse för hälsan. Av åtskilliga studier såväl nationellt som 

internationellt framgår tydliga samband mellan hälsa, (oavsett om den mäts 

med ”objektiva” indikatorer som fysiska och/eller psykiska besvär eller 

”subjektivt” som självuppskattad hälsa) och i vilken utsträckning som 

människor har en fast och kontinuerlig försörjning. Generellt är det så att 

människor som har arbete och inkomster upplever sig må bättre och har färre 

hälsoproblem jämfört med personer som inte har ett fast arbete och 

regelbundna inkomster. 

Det finns således ett direkt samband mellan köpkraft och hälsa (begränsade 

möjligheter att leva hälsosamt) men också indirekt genom att uppleva stress 

eller oro över att få sin ekonomi att gå ihop samt att av ekonomiska skäl 

tvingas avstå från sociala aktiviteter och socialt liv som betraktas vara en 

självklarhet för en majoritet av befolkningen.   

Att inkomster och försörjningsmöjligheter har en viktig betydelse för 

människors hälsa konstateras i utredningen Nästa steg på vägen mot en mer 

jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, SOU 

2017:47. Med hänvisning till befintlig forskning beskrivs sambanden mellan 

inkomster och hälsa som att de med lägst inkomster har en sämre hälsa 

jämfört med de som har bättre inkomster. Detta samband kan inte enbart 

förklaras av så kallad selektion, att sjuka människor får låga inkomster utan 

kan sannolikt förstås i en ”mer övergripande kausal process” ”där bristande 

försörjning under en period påverkar hälsan negativt i nästa, och den dåliga 

hälsan i sin tur minskar arbetsförmågan och inkomsten i ett tredje steg”. 77  

Inkomstklyftorna (disponibla inkomsten) har ökat i Sverige sedan 1990-talet 

där de allra rikaste har haft en betydligt större inkomstökning än de allra 

fattigaste. Risken för att ha en ekonomiskt låg standard beror på olika 

kombinationen av faktorer i befolkningen. Om ingen i hushållet arbetar 

heltid så ökar risken. Unga (20-29 år) som studerar har oftare en ekonomiskt 

lägre standard än personer mellan 30-64 år. Ensamstående pensionärer, 

särskilt kvinnor, är en annan kategori som oftare har en ekonomiskt låg 

standard. En annan grupp är ensamstående kvinnor med barn. Även bland 

utrikes födda är andelen med ekonomiskt låg standard större i jämförelse 

med andra grupper vilket framförallt beror på högre arbetslöshet och lägre 

sysselsättningsgrad.78  

Att de ekonomiska klyftorna har ökat beror också i viss mån på en reell 

minskning av ersättningsnivåer i socialförsäkringsförmåner (tex 

föräldraförsäkring, sjukförsäkring, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag) som 

inte följt pris- och löneförändringar vilket särskilt drabbat ekonomisk 

marginaliserade grupper.79  Denna utveckling omfattar också Norrbottens 

befolkning.  

Vanligtvis så försörjer sig norrbottningen via någon form av lönearbete 

vilket också innebär att det finns en vardag som till stor del struktureras av 

det. Arbete är mer än en försörjning utan också något som integrerar en 

77
 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen 

för jämlik hälsa, SOU 2017:47, sid 150 
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människa i samhället och i de allra flesta fall gör att denne upplever sig som 

behövd av andra och att den är med och bidrar till samhället. Med 

försörjning via ett lönearbete byggs också förutsättningar för ett självständigt 

liv med möjligheter att själv styra och påverka sitt sätt att leva utan att vara 

ekonomiskt beroende av någon annan person eller myndighet.  

En av flera indikatorer på ekonomiskt oberoende är att ha en 

kontantmarginal. Med kontantmarginal avses att en individ kan få fram 

15 000 kr på en vecka vid en oförutsedd händelse. I Norrbotten är det enligt 

den senaste HLV-undersökning drygt 16 procent av befolkningen som inte 

klarar detta. Det gäller framförallt personer i yrken som inte kräver en 

yrkesutbildning och personer med en utländsk bakgrund utanför Europa. I 

bägge dessa grupper är kvinnor särskilt ekonomiskt sårbara.  Drygt sju av tio 

norrbottningar som anger att de har en kontantmarginal säger sig också ha en 

god hälsa. Det är en betydande skillnad jämfört med de som saknar 

kontantmarginal där ca fem av tio personer säger ha god hälsa.  

Figur 6. 

Att komma in i ett arbetsliv är således viktigt i människors liv och den 

kanske mest sårbara gruppen är unga människor och deras övergång från 

skola och utbildning till ett arbetsliv. Ju längre tid som en sådan övergång tar 

desto större är riskerna att den unge personen får det svårare att få ett arbete 

och att etablera ett självständigt liv. Forskning om ungdomars inträde i 

arbetslivet visar att ju mer problematisk övergången är, exempelvis att de 

hamnar i en ”tillfällighetens permanens”, dvs med perioder av arbetslöshet 

som avlöses med tillfälliga anställningar eller arbetsmarknadsåtgärder, löper 

större risk att utveckla olika hälso- och livsstilsproblem samt ett socialt och 

ekonomiskt utanförskap. Andra sårbara grupper är personer som exempelvis 

sägs upp från sitt arbete relativt sent i yrkeslivet eller personer med olika 

funktionsnedsättningar. Bägge dessa grupper kan möta hinder för att få ett 

arbete som ger dem en försörjning och i sin förlängning ett självständigt liv.  

Utöver krig och förföljelse är möjligheterna till arbete och försörjning 

genom historien den största drivkraften till stora migrationsströmmar likt den 

utvandring som var från Sverige under senare hälften av 1800-talet. Att 

komma till ett nytt land och etablera sig i ett arbetsliv är en utmaning för den 

som immigrerar till ett annat land. Språk, normer och värderingar samt 

formella utbildningskrav utgör en tröskel mot arbetslivet som många gånger 

gör en etablering i ett arbete till en långdragen process som i sin tur ökar 

risken för sämre hälsa och ett socioekonomiskt utanförskap. 

Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste 
skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det? Andel som svara Nej, procent. Källa: 
HLV 2014, Norrbotten 

Män Kvinnor 

Ej yrkesutbildade arbetare 17 25 

Yrkesutbildade arbetare 12 18 

Tjänstepersoner på mellannivå 5 10 

Högre tjänstepersoner 3 4 

Svensk bakgrund 12 18 

Nordisk bakgrund 19 25 

Utomnordisk bakgrund 46 39 

N= 4054 4651 
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 Andel som anger att de har god hälsa bland norrbottningar med eller utan 
kontantmarginal*  procent. Källa: HLV 2014, Norrbotten 

Har kontantmarginal Saknar kontantmarginal 

God hälsa 70,6 51,4 

Sämre hälsa 29,4 48,6 

7184 1398 

* Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa
fram 15 000 kronor, skulle du klara det?
Figur 7.

Boende och närmiljö (5) 
Bostadsbristen är nu stor i hela Sverige och så även i utvecklingsorterna i 

Norrbotten. Detta är kartlagt i Bostadsmarknadsanalys för Norrbotten 

(Länsstyrelsen 2016). Det som dock inte är lika uppmärksammat är hur 

klimatet, den byggda miljöns utformning och skötsel påverkar människors 

möjlighet att vara fysiskt aktiva under alla årstider och därmed behålla en 

god hälsa.  

I städer och samhällen med kalla vintrar finns det fantastiska möjligheter att 

utnyttja snön och isarna till upplevelserika och stärkande utomhusaktiviteter. 

Trots det tenderar människor att vistas mycket inomhus och vara mindre 

fysiskt aktiva under de kalla och mörka årstiderna. Det medför sämre fysisk 

och psykisk hälsa vilket minskar välbefinnandet och ökar 

sjukskrivningstalen.  

Samhällsnyttan med att göra utemiljön säkrare är stor. Kostnaderna för 

halkolyckor pga. snö och is är stor. 2013 skadade sig 31 000 personer så pass 

allvarligt att de uppsökte akutmottagningen. Dessa skador uppskattas 

tillsammans till en kostnad på 2,2 miljarder/år. Större delen av Sverige är 

snötäckt någon del av tiden varje vinter och stor del av dygnet är mörk. Fler 

kommuner har börjat prioritera inte bara genomfartsleder för bilar vid 

snöröjning, utan även gång- och cykelstigar och områden vid förskolor vilket 

underlättar tillgängligheten för äldre med rollator, föräldrar med barnvagn 

och för personer med funktionsnedsättningar.  

Grön-blå-vitstrukturplaner kombinerar städers grön- och fritidsområden samt 

blå/vattenområden utformning och sammankopplingar för att möta de behov 

och önskemål som stadens invånare har. Grön- och blåstrukturplaner gäller 

under sommarens barmarkssäsong medan vitstrukturplaner gäller under den 

långa vintern då de gröna områdena är täckta av snö och de blå områdena 

täcks av is. Under olika årstider varierar rörelsemönstren, t.ex. skapar isar 

genvägar mellan stadsdelar samtidigt kan snöupplag hindra 

framkomligheten.  

Vardagsnära naturupplevelser är viktiga för både den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan.
80

 Barn som har tillgång till en naturpräglad utemiljö är 

friskare, mer motoriskt utvecklade, sover bättre, har bättre 

koncentrationsförmåga m.m. än barn i naturfattiga miljöer. Medborgarna bör 

bli mer delaktiga i denna typ av planering av utemiljön för ökad, 

hälsofrämjande aktivitet i vardagen. Ett flertal aspekter som behöver 

vidareutvecklas kan då identifieras; till exempel utrymme för såväl fysisk 

aktivitet som avslappning och arenor för social samvaro utomhus, samt 

förbättrad belysning för att öka trygghet i mörker.  

80
 Abraham, A., et al (2010): Landscape and well-being: a scoping study on the 

health-promoting impact of outdoor environments. Int J Public Health 55(1): 59-69 
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Gynnsamma förutsättningar som stimulerar människor att tillbringa mer tid 

utomhus och öka sin fysiska aktivitet kan skapas genom stadsplanering och 

urban design. Tillgänglighet och ytor för fysisk aktivitet bör beaktas i 

samhällsplaneringen vid byggandet av nya bostadsområden och vid 

förtätning av befintliga. Framför allt barn och unga, särskilt i socio-

ekonomiskt utsatta grupper, behöver möjlighet att delta i idrottsaktiviteter i 

sitt närområde. Detta gäller inte bara kvaliteten på offentliga platser och 

idrottsanläggningar där det är möjligt att vistas på fritiden. Det handlar också 

om var våra vardagliga fysiska aktiviteter sker, det vill säga att färdas till 

arbete, skola, butiker eller andra dagliga ärenden. Strukturen på den byggda 

miljön kan antingen förstärka eller försvåra att förflytta sig med icke 

motoriserade fordon på vintern, t.ex. till fots, med cykel, skidor eller spark. 

Utspridda stadsstrukturer, där bostäder, kontor och industriområden placeras 

glest, resulterar i avstånd som är för långa för att gå eller cykla. Kompakta 

stadsstrukturer ger större möjligheter till fysisk aktivitet i vardagen vilket har 

positiva konsekvenser för individers hälsa och stor betydelse för att förbättra 

den allmänna folkhälsan. Samtidigt kan en alltför tät bebyggelse ge mindre 

tillgänglighet till parker och grönområden, och mindre attraktiva utemiljöer.  

Med långa vintrar är så mycket dagsljus som möjligt önskvärt, men alltför tät 

bebyggelse kan också ge mer skuggiga miljöer. 

En annan aspekt utifrån folkhälsoperspektivet och en jämlik hälsa handlar 

om risken för segregation och ökade socioekonomiska skillnader mellan 

befolkningsgrupper. Tillgången till hyresrätter inom allmännyttan är högre i 

Norrbotten jämfört med riket (94 respektive 77 per 1 000 invånare), men 

tillgången varierar också stort inom länet. I Kalix fanns 50 hyresrätter/1 000 

invånare år 2015 jämfört med 153 hyresrätter i Arvidsjaur. Det är också 

viktigt att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder inom 

bostadsområdena, dvs en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och 

egnahem. Det finns en utmaning i att få till nya flerfamiljshus i exempelvis 

landsbygdscentra och stadsdelar utifrån nu gällande avskrivningsregler och 

möjligheter till banklån. 

Levnadsvanor (6) 
Analys av norrbottniska folkhälsodata visar att ohälsosamma levnadsvanor 

är en bidragande orsak till Norrbottens dåliga folkhälsa. Området är också ett 

av de tre prioriterade för en bättre och mer jämlik hälsa i Norrbotten.  

Sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor ses som en av 

framtidens största hälsoutmaningar. De flesta kroniska sjukdomar är möjliga 

att förebygga genom att påverka levnadsvanorna. Tobaksrökning är den 

levnadsvana som medför högst risk för ohälsa medan ohälsosamma 

matvanor är den levnadsvana som bidrar till mest ohälsa (vuxna), då 

företeelsen är så utbredd i befolkningen.  

Ohälsosamma levnadsvanor är möjliga att förändra under hela livet. 

Norrbottens folkhälsostrategi utgår ifrån de levnadsvanor som 

socialstyrelsen lyfter i sina nationella riktlinjer som riskfaktorer för att 

insjukna i de stora folksjukdomar cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 

diabetes, osv. De fyra levnadsvanorna är: Fysisk aktivitet/stillasittande, 

matvanor, alkohol samt tobak. Norrbotten har särskilt stora 

förbättringspotential inom områdena stillasittande samt matvanor.   

Även om det är svårt att klart definiera vad som är gles- och landsbygd 

beräknar Jordbruksverket att 34 procent av Sveriges befolkning bor i lands-
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/glesbygd
81

. Norrbotten utgörs till stor del av glesbygd med långa avstånd 

mellan tätorter och byar och de flesta tätorter är små beräknat till antal 

innevånare. Förekomst av övervikt/fetma och sämre matvanor är högre bland 

människor boendes i glesbygd i jämförelse med de som bor i större tätorter. I 

Norrbotten har 62 procent av männen övervikt/fetma liksom 45 procent av 

kvinnorna.  

Det finns geografiska skillnader inom länet i både hälsa och levnadsvanor. 

Till stor del beror dessa skillnader på befolkningens åldersstruktur och 

socioekonomisk sammansättning. Till exempel är fetma dubbelt så vanligt 

bland låginkomsttagare som bland höginkomsttagare. I kommuner där en 

större andel av befolkningen har hög eller eftergymnasial utbildning är det 

vanligare att äta frukt och grönsaker, färre har övervikt och fetma, färre 

röker dagligen och är mindre stillasittande.  

Ytterligare grupper syns i den ojämlika bilden av hur levnadsvanor finns 

fördelade. Till exempel är det mer vanligt med alkoholriskbruk och rökning 

bland homo- och bisexuella än övrig befolkning. Bland individer med 

funktionsnedsättning är det vanligare med rökning, stillasittande, otillräcklig 

motion, och fetma, än övrig befolkning. Samtidigt är det vanligare i gruppen 

med funktionsnedsättning att ha lägre inkomst, att inte arbeta och att vara 

sjukskriven, det vill säga ha en lägre socioekonomisk position.  

Mer information om den vuxna befolkningens levnadsvanor finns i rapporten 

Hälsa, levnadsvanor och social miljö i Norrbotten ur ett 

jämlikhetsperspektiv, Bilaga 4 

Levnadsvanor barn och unga 

Levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och är även bland barnen 

socioekonomiskt färgade med koppling till diskrimeringsgrunderna. 

Bland barnen i länet rör sig de allra flesta flickor och pojkar i årskurs fyra 

minst tre gånger i veckan på fritiden och de är överlag måttlig med 

konsumtion av saft/läsk. Ungefär var fjärde elev i årskurs fyra är överviktig 

eller lider av fetma vilket innebär att balansen mellan kost och motion kan 

förbättras. 

I årskurs sju har pojkarnas övervikt och fetma ökat sedan årskurs fyra och 

även läskdrickande bland båda könen, samtidigt som att vara fysiskt aktiv 

blivit mindre vanligt än när eleverna gick i årskurs fyra. Det syns en antydan 

till att det som definieras som mycket hög skärmtid, fem timmar eller mer, 

har ökat senaste tre åren. Hög skärmtid är oroväckande eftersom det finns ett 

samband mellan hög skärmtid på fritiden och lägre fysisk aktivitet, men även 

mellan hög skärmtid och hög konsumtion av söta drycker. Sämre sömn 

rapporteras bland länsbarn som exempelvis har mer än fem timmars 

skärmtid per dag, som ofta är ledsna eller nedstämda, som ofta dricker läsk, 

liksom barn som sällan äter frukost. Det är färre som är fysiskt aktiva i 

årskurs sju än i årskurs fyra men majoriteteten, drygt sex av tio, motionerar 

minst tre gånger i veckan. Att det är vanligare att pojkar är fysiskt inaktiva 

än flickor ses redan i årskurs sju. Bland både flickor och pojkar ses en 

fortsatt positiv trend med en minskande andel som testat alkohol, cigaretter 

eller snus.  

81
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Bland elever i gymnasiets första år i länet finns en stadigt hög andel, drygt 

en fjärdedel, pojkar med övervikt och fetma. Bland både flickor och pojkar i 

gymnasiet är det signifikant vanligare att vara överviktig eller lida av fetma i 

Norrbotten än i riket. År 2015/2016 var det lika vanligt bland flickor och 

pojkar i gymnasiet att motionera ofta. Ungefär 6 av 10 elever motionerar tre 

gånger i veckan eller mer, men gruppen som sällan eller aldrig är fysiskt 

aktiv på fritiden är däremot större bland pojkar (20 procent) än flickor (15 

procent).  

Skolelevernas hälsa och levnadsvanor i Norrbotten följs och redovisas 

årligen av Region Norrbotten
82

. 

Levnadvanor – äldre 

Norrbotten har långa vintrar med snö och halka som kan försvåra för inte 

minst äldre människor att utöva fysisk aktivitet utomhus. Äldre, likväl som 

yngre, har behov av trygghet i sin omgivande miljö i form av bland annat 

upplysta områden och välunderhållna parker och gång- och cykelstigar.  

En ökad medellivslängd är eftersträvansvärt även för Norrbotten, men en 

ökad medellivslängd kan innebära att fler människor i högre utsträckning 

lever längre med varierande funktionsnedsättningar.  Ett exempel är att 

fetma, i den senare delen av medelåldern innebär utvecklad skörhet som 

äldre
83

. Ökad livslängd kräver också större samhälleliga insatser för att 

stödja hälsosamma levandsvanor. Bland personer i tredje åldern har övervikt 

och fetma ökat vilket det inte gjort i lägre åldrar, där verkar utvecklandet av 

fetma stannat av något. Ett högt body mass index (BMI) återfinns bland de 

fem främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.  

Tredje åldern beskrivs som ”möjliggörandets ålder”. Ur ett funktionellt 

perspektiv är tredje åldern en fas i livet med möjligheter att skapa effektiva 

strategier för att hantera vinster och förluster i senare i livet
84

. Den tredje 

åldern är en tid i livet när de flesta individer inte längre har ansvar för att 

fostra och försörja sina barn, utan kan satsa på och utveckla sig själva och 

där individen kan se framemot kanske, i bästa fall, 20 eller fler hälsosamma 

år
85

. 

Det kommer inte vara tillräckligt att bara ge år till liv, det måste ges 

möjlighet att förlänga den tredje åldern och skjuta upp sjukdoms- och fasen 

av funktionsnedsättningen till den senaste delen av livet (fjärde åldern). 

Därför bör främjandet av hälsa bland den äldre befolkningen fokuseras på 

den tredje åldern i syfte att bevara livskvalité, främja välbefinnande och 

reducera sjukdom.   

Det är väletablerat att regelbunden fysisk aktivitet har starka positiva 

hälsoeffekter, medan en stillasittande livsstil ökar risken för kroniska 

sjukdomar och för tidig död. Senare års forskning har också visat att fysisk 

aktivitet används som ett sätt att avvärja "demenskrisen" och de 

rekommendationer som finns inkluderar fysisk träning och kognitiv träning, 

vilka har visat på långvariga förbättringar, 10 år eller mer, på kognition hos 

äldre vuxna
86

.  Ett vanligt förekommande symtom hos äldre personer och i 
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stor utsträckning hos de med kognitiv svikt, är depression. En systematisk 

litteraturöversikt fann i resultatet att regelbunden fysisk träning som 

behandling mot depression hos äldre, både upplevda symtom och kliniska 

diagnoser, hade goda effekter på depression
87

. 

Kontroll, inflytande och delaktighet (7) 
Möjligheten att uppleva inflytande och delaktighet i livet är beroende av 

personers möjlighet att planera och kontrollera sina dagliga aktiviteter/sitt 

liv. Kontroll, inflytande och delaktighet är därför viktiga verktyg för att

personer ska uppleva hälsa och välbefinnande.

Inom forskningen finns olika definitioner av vad som menas med delaktighet

i ett samhälle och vilka aspekter som begreppet omfattar. I ett försök att

samla ihop dessa och försöka beskriva vad som menas med delaktighet kan

det något förenklat uttryckas som att det är när vi som individer engageras

och frivilligt engagerar oss i olika frågor som vi tillsammans med andra

tycker är viktiga och meningsfulla för oss och som också berör andra

individer. Engagemanget eller delaktigheten kan kanaliseras på olika sätt.

Inte sällan tar delaktighet sitt uttryck i organiserade intressen som

omspänner allt från den lilla vägföreningen i ett stugområde eller bokcirkeln

i pensionärsföreningen till olika kultur, idrotts, hjälp, ekonomiska och

politiska föreningar och organisationer. Givetvis förekommer också andra

mindre formella former för engagemang som leder till delaktighet,

exempelvis via olika forum inom sociala media.

Inflytande kan sägas bero av i vilken utsträckning som en individ är eller

bereds möjlighet att vara delaktig och i vilken mån som dennes åsikter och

inspel i olika frågor tas på allvar och bemöts. På det individuella planet

handlar det om att faktiskt få kunna vara delaktig och påverka olika beslut

som direkt berör den egna livssituationen, exempelvis som patient eller

brukare, som elev i skolan eller medarbetare på sin arbetsplats.

I närmiljön handlar det om att kunna vara med och påverka villkor och

förändringar avseende materiella, sociala och kulturella aspekter där man bor

och verkar.  Det innebär exempelvis att beredas möjlighet att få påverka i

olika frågor som berör det egna bostadsområdet eller kommunen. Inflytande

och delaktighet handlar således om grundläggande demokratiska rättigheter

på olika nivåer i ett samhälle vilket innebär att information, kommunikation

med medborgare och transparens i olika beslutsprocesser är viktiga

byggstenar för att skapa delaktiga medborgare.

Ett sätt att följa graden av delaktigheten är att titta på valdeltagandet.

Röstdeltagandet i riksdagsvalet 2014 i Norrbotten var 85,6 procent (riket

85,8 procent).
88

Samhällen där medborgarna upplever inflytande och delaktighet skapar 

också ett socialt kapital där medborgare samarbetar och samverkar över 

olika kulturella och socioekonomiska grupper. Det bygger också tillit mellan 

människor, tillit till myndigheter och ett demokratiskt system. Sammantaget 

skapar detta ett inkluderande och tolerantare samhälle eller ett socialt 

hållbart samhälle. 

Andelen flickor i årskurs fyra som 2015/2016 uppgav att de blivit 

retad/utstött eller på annat sätt illa behandlad av annan elev var 12,6 procent. 

Motsvarande siffra för pojkarna i samma årskurs var 14,7 procent.
89
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Forskning visar också att några av de viktigaste hörnstenarna för äldre 

personers livsstil och levnadsvanor är social samvaro och socialt stöd samt 

en meningsfull vardag. Strategier för att främja hälsan hos äldre bör verka 

för att äldre personer har möjlighet att vara delaktiga och påverka sina 

levnadsvanor på ett positivt sätt
90

. Äldre personer måste få ta kontroll över 

och styra sina egna levnadsvanor i samklang med givna rekommendationer 

och sina personliga mål i livet. Då blir bibehållen hälsa en resurs för att 

uppnå livsmål. Det måste skapas möjligheter för äldre personer att utföra 

sina dagliga aktiviteter och vara delaktiga i samhället på samma villkor som 

yngre personer trots att de äldre kan ha funktionsnedsättningar som ger 

svårigheter för delaktighet i samhället.  

Det finns en tämligen omfattande forskning om sambandet mellan inflytande 

och delaktighet och hälsa. Ett generellt mönster är att ju mer delaktiga 

människor är och ju mer inflytande de har på sin egen livssituation, sin 

närmiljö och samhället i stort desto bättre hälsa kommer de att utveckla. I 

tabellen nedan framgår sambandet mellan tillit till andra människor, tillit till 

myndigheter samt delaktighet är och god hälsa.  

*Tillit till myndigheter mäts med 8 olika frågor om vilka myndigheter som

man har förtroende för.

**Delaktighet mäts med nio olika frågor som exempelvis omfattar att 

engagera sig och agera politiskt/fackligt/folkrörelse till att aktivera sig i nära 

sociala sammanhang. 

Figur 8. 

Både bland män och kvinnor finns ett samband mellan att anse sig ha en 

god hälsa och att man upplever sig ha till tillit till andra människor och 

myndigheter samt upplever sig som delaktig i olika sociala sammanhang. 

Liknande mönster kommer också fram i ”Östgötakommissionens” och 

”Malmökommissionens” arbete för folkhälsa. Sammanfattningsvis är ett 

arbete med att utveckla olika former för inflytande och delaktighet väsentligt 

för att också långsiktigt bygga en bättre folkhälsa. 

En jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård (8) 

Hälso- och sjukvården har en särskild roll som direkt påverkar hälsa och 

överlevnad genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser. 

Särskilt utsatta grupper och individer behöver tillförsäkras bästa möjliga 

förutsättningar till en god hälsa också genom en hälso- och sjukvård som 

verkar jämlikt, jämställt och hälsofrämjande. Här har hälso- och sjukvården 

89
 Rikssiffror saknas. 

90
 Statens folkhälsoinstitut, 2007 

Tillit, delaktighet och andel som anger sin hälsa som god bland män och kvinnor i 
Norrbotten 2014, procent. Källa HLV. 

Män Kvinnor 

Har tillit till andra människor 70 71 

Saknar tillit till andra människor 56 57 

Har tillit till myndigheter* 74 74 

Saknar tillit till myndigheter 61 60 

Hög delaktighet** 74 73 

Låg delaktighet 54 51 
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goda möjligheter att bidra till jämlik hälsa genom sina möten med både 

patienter och befolkningen. Centralt är att dessa möten är hälsofrämjande 

och skapar förutsättningar för jämlika insatser och resultat. Att hälso- och 

sjukvården har en betydelsefull roll att spela i arbetet med att förbättra 

levnadsvanorna har starkt stöd i befolkningen där 81 procent av 

norrbottningarna vill att hälso- och sjukvården ska ge stöd att ändra de egna 

levnadsvanorna i stället för att skriva ut läkemedel. Motsvarande siffra för 

riket är 87 procent 91. 

För att uppnå en jämlik hälso- och sjukvård behöver tillgängligheten vara 

god, för att motsvara patienters olika behov såväl fysiskt, kognitivt och 

kommunikativt. Särskilt behöver hälso- och sjukvårdens tillgänglighet 

uppmärksammas i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden. 

Undersökningar92 visar att 72 procent av Norrbottens befolkning anser att de, 

rent geografiskt, har tillgång till den vård de behöver. Motsvarande siffra för 

riket är 78 procent.  Skillnader i tillgång till hälso- och sjukvården bland 

olika befolkningsgrupper finns inte redovisat på län men generellt för svensk 

sjukvård finns det en marginell skillnad mellan kvinnor och män vad gäller 

upplevelse av tillgång till sjukvård. Däremot är det en större skillnad mellan 

olika åldersgrupper. Mest nöjd med tillgängligheten är de i den yngsta (18-

29 år) och äldsta åldersgruppen (70 år +) med 79 procent respektive 83 

procent nöjdhet. Minst nöjd med tillgängligheten är personer mitt i livet (50-

59 år) där 72 procent uppgav att de var nöjda. Personer med grundskola som 

högsta utbildningsnivå anger i högre grad än de med eftergymnasial 

utbildning att de har tillgång till den sjukvård de behöver.  

Vidare påverkar födelseland inställningen till om personen anser sig ha 

tillgång till den sjukvård man behöver. Personer födda utanför Norden 

anger i lägre utsträckning än personer födda inom Norden att de har 

tillgång till den sjukvård de behöver.  

När det gäller familjetyp är andelen som instämmer i påståendet något 

lägre bland ensamstående med barn, 70 procent, jämfört med dem som 

lever i någon annan typ av familjeförhållande där 76–79 procent 

instämmer. 

Norrbottens hälsosamtal 

Region Norrbotten genomför Norrbottens hälsosamtal som har till syfte att 

minska insjuknandet i hjärt-och kärlsjukdomar. Hälsosamtal erbjuds 

personer i åldergrupperna 30, 40, 50- och 60 år. Under 2016 hade sju procent 

i aktuella åldergrupper genomfört ett hälsosamtal men med stora variationer 

mellan hälsocentralerna. Jokkmokks HC genomförde hälsosamtal i 40-43 

procent av samtliga åldergrupper, Haparanda HC genomförde hälsosamtal 

med hälften av alla 60-åringar och med 43 procent av 50-åringar.  

Erfarenhet från andra landsting (Västerbotten, Jönköping) visar att ett 

strukturerat arbete med Hälsosamtal är en kostnadsbesparande insats som 

minskar insjuknandet i hjärt-och kärlsjukdomar. Undersökningar visar också 

att hälsosamtalen når personer med olika utbildningsnivå i samma 

utsträckning och bidrar därför till en mer jämlik hälsa. 

91
 Vårdbarometern 2015 

92
 Vårdbarometern 2015 
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Förebygga smittspridning och vaccination 

Att förebygga infektioner och smittspridning är en annan del av sjukvårdens 

folkhälsoarbete där en fortsatt hög vaccinationstäckning hos befolkning är 

betydelsefull. År 2017 var snittvärdet på vaccinationstäckningen i länets 

barnvaccinationsprogram 98 procent jämfört med rikets 97 procent. 

Att motverka antibiotikaresistens är ett annat prioriterat område. Antalet 

diagnosticerade fall med infektion eller bärarskap av resistenta 

bakteriestammar ökar över hela världen. År 2000 anmäldes ett fall av 

resistenta bakterier i länet, år 2010 anmäldes 109 fall och till 2016 

hade siffran vuxit till 420 anmälda fall. 

Elevhälsa 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsans arbete ska bidra till en 

hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers 

lärande. Områden där elevhälsans insatser är viktiga är inom psykisk 

hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor. En 

hälsofrämjande skolutveckling kan sägas omfatta två spår. I korthet står 

den ena delen för skolutveckling, vilket innebär att skapa göra hälsa utan 

att tala om hälsa, dvs allt det arbete i skolan som innebär att nå målen. 

Den andra delen är att kunskapsområden som sexualitet och samlevnad, 

jämställdhet, tobak, alkohol, narkotika och dopning som ingår i 

undervisningen. En hög kvalitet på hälsoundervisningen innebär också 

att det finns en balans mellan ett risk- och främjande perspektiv samt 

en undervisning där eleverna har inflytande och är aktiva i planering, 

genomförande och uppföljning. 

Främjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå 

generella hälsovinster.  Att skapa ett gott och normkreativt skolklimat med 

goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna, där eleverna är 

motiverade och känner sig delaktiga ökar elevernas trivsel, förbättrar deras 

studieresultat och gör dem mindre utsatta för stress. Ett sådant klimat 

minskar kränkningar i skolan medan ett förebyggande arbete enbart riktat 

mot kränkningar inte har det breda fokus som gör att flera faktorer samtidigt 

kan beröras. 

Idag är många aktörer inblandade i barn och ungas hälsa vilket ökar risken 

för en fragmentisering av insatser inom olika sakområden mer än ett 

samordnat och individanpassat preventivt stöd. Det finns behov av en ökad 

samverkan mellan de aktörer som är inblandade i barn och ungas hälsa till 

exempel MVC, BVC, skola/förskola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, osv. 

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör 

elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot 

kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, 

jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan har inom 

dessa områden mycket erfarenheter och en lång tradition. Inte minst genom 

skolsköterskans elevhälsosamtal med eleverna.  

Elevhälsosamtal 

Enligt skollagen ska elever erbjudas elevhälsoundersökningar som innefattar 

allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken bör eleverna dessutom 

erbjudas syn- och hörselundersökningar samt andra begränsade 

hälsokontroller. I elevhälsosamtalen ingår att bedöma elevens allmänna 
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hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Hälsosamtalen utgör också 

en möjlighet för eleven att diskutera sin hälsa med skolsköterskan. 

Elevhälsosamtalen ger förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot 

målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper som 

framkommit från hälsosamtalen i det hälsofrämjande arbetet. 

Elevhälsosamtalen genomförs bland elever i förskoleklass, årskurs fyra, sju 

och första året på gymnasiet och är ett viktigt underlag för styrning och 

ledning på lokal och regional nivå. Läsåret 2015/2016 genomförde och 

registrerade alla kommunala skolhuvudmän, samtliga fyra sameskolor samt 

nitton enskilda skolhuvudmän hälsosamtal. Svaren från drygt 7000 

norrbottniska elever (ca 70 procent) registrerades.  

Hemsjukvård 

Hemsjukvård definieras som ”Hälso- och sjukvård när den ges i patients 

bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid”. 

Kommunerna i Norrbotten tog över ansvaret för hemsjukvård 2013. Andel 

personer över 65 år i Norrbotten som har haft hemsjukvård någon gång 

under år 2016 uppgick till 14,6 procent. Motsvarande siffra för riket var 10,3 

procent. Mellan 2015 och 2016 har andelen med hemsjukvård i Sverige 

minskat från 13,9 procent till 10,3 procent, medan andelen har legat kvar på 

ungefär samma nivå i Norrbotten (14,1 procent år 2015). 

Andel 
personer 
65 + % 
2015 

Andel 
personer 
65 + % 
2016 

Andel 
personer 
80+ 
% 
2015 

Andel 
personer 
80+ % 
2016 

Andel 
personer  
% 65+ 
med HSV 
2015 

Andel 
personer 
% 65+ 
med HSV 
2016 

Norrbotten 26,2 26,4 6,9 7,0 14,1 14,6 

Riket 19,8 19,8 5,1 5,1 13,9 10,3 

Figur 9.  Andelen personer 65+ med hemsjukvård. Andelen kvinnor är i båda ovanstående 
åldersgrupper större än andel män. Källa: SCB 

Orsaken till denna skillnad beror till stor del på att andelen äldre är större 

(Gruppen 65+ utgör ca 26 procent av befolkningen i Norrbotten och ca 20 

procent i riket) och dessutom ökar fortare i Norrbottens län jämfört med 

riksgenomsnittet. Norrbotten, såsom hela Sverige, står inför stora utmaningar 

med en demografi där allt fler blir äldre och ges möjlighet till kvarboende i 

hemmet vilket på sikt innebär en större efterfrågan på hemsjukvårdens 

tjänster. Andelen äldre, 65 år+ ökar i länets alla kommuner och tillgången till 

personal inom vård och omsorg blir svårare för varje år. För att överbrygga 

gapet behöver kommunerna öka effektiviteten och tillgängliggöra vård och 

omsorg på ett sätt där man nyttjar de möjligheterna som digitaliseringen 

erbjuder idag. Genom att göra vård och omsorg samt service och tjänster mer 

tillgängliga för individer, på tider som passar för dem, kan man även skapa 

bättre förutsättningar för individer att ta större ansvar för egen vård och 

uppföljning av sin hälsa. 

Digitala tjänster kommer i framtiden vara förstahandsvalet för offentliga 

sektorn att kommunicera med medborgare samtidigt som medborgare som 

inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service och 

tjänster utifrån sina förutsättningar. Digitaliseringen kan dock aldrig omfatta 

alla utan man bör använda sig av den möjligheten där det är möjligt och är 

till nytta för individen och verksamheten. Det måste alltid finnas 

erbjudanden om icke digitala tjänster. 
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Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en enkätundersökning som 

visar att befolkningen i huvudsak kan delas upp i fyra segment utifrån hur 

självgående individerna är och hur goda möjligheter de kan förväntas att dra 

nytta av digitaliseringen. I gruppen som benämns ”vet & kan” är personerna 

rätt självgående och kan förväntas ha hög kompetens och goda möjligheter 

att dra nytta av digitaliseringen. Den gruppen utgörs av 45 procent av 

invånarna i Sverige. Gruppen ”vet inte/kan inte” utgörs av 6 procent av 

befolkningen och behöver man rätt mycket stöd för att kunna ta till sig och 

använda digitaliseringen. De övriga två andra grupper ligger någonstans mitt 

emellan och utgör ungefär 25 procent vardera.
93

 

Enligt undersökningen är invånarna positivt inställda till digitaliseringen i 

välfärden. Tre av fem är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av 

digitala lösningar men bara två av tio tycker att kommuner och landsting 

lever upp till deras förväntningar på digital service. 

Generellt spelar inkomst, utbildning och yrkesbakgrund stor roll för 

internetanvändning. För att inte öka klyftorna mellan starka och svaga 

befolkningsgrupper blir det vårdorganisationernas ansvar att anpassa de 

digitala tjänsterna utifrån befolkningens varierande behov och förmågor. 

Vidare behöver stabil internetåtkomst säkerställas i alla delar av länets 

kommuner och beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa att 

möjligheterna till digital kommunikation för boenden tillgodoses inom 

framtida byggprojekt. 

93

https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/arkivadedebattartiklar/okataktenforattvassa

valfardenmedhjalpavdigitalisering.9287.html  
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Vägen till Norrbottens folkhälsostrategi 

Bakgrund 

Norrbotten tog fram länets första folkhälsopolitiska strategi 2007. 
Precis som nu, leddes arbetet av Norrbottens folkhälsopolitiska råd

94
 (NFR). 

År 2013 utvärderades strategin genom enkäter och uppföljande 

kommunbesök. Kommunbesöken vidtogs av tjänstepersoner och 

politiker från Norrbottens folkhälsopolitiska råd. Den 

folkhälsopolitiska strategin upplevdes av vissa kommuner som hyllvärmare 

och svårförstådd, medan andra kommuner uppgav att den haft en positiv 

betydelse för länets folkhälsoarbete.  

Vid kommunbesöken 2013 gjordes också en inventering av kommunernas 

behov av stöd i folkhälsoarbetet som kom att bli vägledande underlag för 

NFRs fortsatta arbetet. 

Med syfte att samordna regionala nivåns resurser antog landstinget, 

kommunförbundet och länsstyrelsen en regional överenskommelse om 
principer och inriktning för det kommande folkhälsoarbetet. 

Överenskommelsen antogs i januari 2014.  

Utvärderingen och inventering av behov samt den regionala 

överenskommelsen finns tillgänglig på www.norrbotten.se/fhs. 

NFR:s förslag på nytt regionalt folkhälsoarbete 
Revideringsprocessen inleddes med att NFR tog fram ett förslag som bestod 

av tre delar. Förslaget baserar sig på fakta men också medskick och 

synpunkter från dialogen med kommunerna 2013. 

1. Förslag på process för framtagning av strategidokument,

förankringsarbete och tidplan. Processen presenteras på sidan 6.

Förslag på egenskaper som ska vara kännetecknande för och bidra

till, att länets folkhälsoarbete bedrivs mer systematiskt och effektivt

2. Förslag på ett samordnat och kunskapsbaserat regionalt stöd enligt

samverkansmodell mellan Region Norrbotten, Norrbottens

Kommuner samt länsstyrelsen i Norrbottens län.

NFR antog förslaget den 17 juni 2015, Länsstyrelsen i september samt 

Norrbottens Kommuner i oktober samma år. I januari 2016 beslutade NFR 

att ta fram en ny folkhälsostrategi och samtidigt erbjuda länsstyrelsen en 

ordinarieplats istället för den adjungerade insynsplats de innehaft tidigare. 

Förslag på egenskaper som ska vara kännetecknande för länets 
folkhälsoarbete 

I utvärderingen
95

 av folkhälsostrategin som NFR genomförde 2013 efterlyste 

kommunerna bland annat: 

 Stöd i analysarbetet och hjälp att prioritera

 Ökade kunskaper om hur strategiskt och systematiskt

folkhälsoarbete bedrivs

94
 Ledamöter i Norrbottens folkhälsoråd 2014-2018 

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Folkhalsa/Svensk-

folkhalsopolitik/Norrbottens-folkhalsopolitiska-rad/ 
95

 Hela utvärderingen finns tillgänglig på www.norrbotten.se/fhs 
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 Stöd i att sätta upp mål och delmål

 Mer kunskap om det lokala hälsoläget

 Ökade kunskaper om effektiva åtgärder och insatser

Mot denna bakgrund och med vägledning av fakta och synpunkter från 

kommunerna formulerade NFR ett förslag på egenskaper som ska 

känneteckna det norrbottniska folkhälsoarbetet och som tillsammans ökar 

förutsättningarna för att det blir mer systematiskt och effektivt
96

. Punkterna i 

förslaget redovisas i detalj på sidan 30. 

Förslaget reviderades våren 2016 i dialog med nätverket av sakkunniga och 

presenterades för kommunledningarna vid en kommunturné på hösten 

samma år.  

Föreliggande folkhälsostrategi är sålunda en sammanställning av de 

egenskaper som det finns stöd för ska prägla Norrbottens fortsatta 

folkhälsoarbete och som i förlängningen ska leda till en bättre och mer 

jämlik hälsa. 

Regional samverkansmodell 

Med syfte att bättre kunna tillmötesgå kommunernas behov av stöd har NFR 

inlett en tredje process för att i större utsträckning anpassa det regionala 

stödet efter kommunernas/befolkningens behov och på så sätt bidra till att nå 

det av länet uppsatta folkhälsomålet.  

Målsättningen är att utarbeta en regional modell som tillhandahåller ett 

samordnat och kunskapsbaserat regionalt stöd. Exempel på regionalt stöd är: 

 Erbjuda kunskap genom konferenser, seminarier och utbildningar

(även i form av e-möten och webbsända seminarier)

 Tillhandahålla och upprätthålla nätverk för sakkunniga och politiker

inom folkhälsoområdet

 Följa upp målen och utvärdera arbetet med att förbättra och skapa en

mer jämlik hälsa

Det regionala stödet föreslås ha olika nivåer. Dels ett basutbud som vänder 

sig till alla kommuner med stöd och sedan ett mer fördjupat stöd till ett urval 

av kommuner med störst behov och minst förutsättningar att arbeta med 

frågan. Principerna för det regionala stödet och innehållet i de olika nivåerna 

kommer att utarbetas av NFR under 2017-2018 och presenteras under våren 

2018. 

Regional handlingsplan 

Det regionala stödet kommer att fortsätta inom alla områden men 

intensifieras inom de prioriterade områden som också utgör strategins 

delmål. Bland annat kommer regionala handlingsplaner utarbetas.  

Handlingsplan 1: Utbildning och livslångt lärande 

Handlingsplan 2: Levnadsvanor 

Handlingsplan 3: Normer och värderingar 

Handlingsplan 4: Systematiskt folkhälsoarbete 

Samtliga handlingsplaner samordnas i ett dokument som beskriver 

genomförandet av Norrbottens folkhälsostrategi.  

96
 Förslaget baserar sig på rekommendationer från WHOs kommission (2008) samt 

Sveriges nationella Kommission för jämlik hälsa (2017) som viktiga för ett mer 

uthålligt och effektivt folkhälsoarbete 
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Organisation 
NFRs arbete har verkställts genom en projektgrupp, en länsanalysgrupp samt 

en kommunikationsgrupp. Region Norrbotten har varit sammankallande i de 

olika arbetsgrupperna.  

 

 

Figur 10. 

Mer information om NFR:s arbete finns på www.nll.se/fhs. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Indikatormatris 
Indikatormatrisen ger en samlad nuläges bild av befolkningens 

socioekonomiska sammansättning och hälsoläge på lokal och regional nivå. 

Indikatormatrisen kommer att följas upp, utvärderas och återkopplas vart 

fjärde år.  

Indikatormatrisen hittar du här eller via hemsidan www.norrbotten.se/fhs 
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Bilaga 2. Multivariata analyser av HLV 

Hälsan i Norrbottens befolkning – en ”multivariat analys”. 

I arbetet med att ta fram en ny folkhälsostrategi var en av utgångspunkterna 

att den skulle baseras på olika analyser av folkhälsan i länet men också 

hälsoläget i de olika kommunerna. I offentliga databaser som Kolada, 

Regionfakta, Folkhälsomyndigheten, SCB, Öppna Jämförelser, så finns 

åtskilliga indikatorer som mäter folkhälsan i Norrbottens län och i 

norrbottenskommuner och som är till stor nytta i olika beskrivande analyser. 

Dessa data har dock sina begränsningar eftersom de är aggregerade till olika 

gruppnivåer. Den vanligtvis mest finfördelade nivån man kan få fram är en 

indelning på kommun/kön/en hälsoindikator som innebär att vi kan se 

skillnader mellan män och kvinnor i en eller flera kommuner i en specifik 

indikator, exempelvis andelen med högt blodtryck. Den statistiska ”effekt” 

som framgår i en sådan tabell är från två faktorer, kön och var man bor. 

Ibland kan boendeort, kön och ålders betydelse för en hälsoindikator framgå. 

Om vi vill se effekten eller vilken påverkan som flera faktorer har samtidigt, 

tex kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, levnadsvanor, var man bor m.m, 

måste man ha tillgång till data på individnivå. Detta innebär att vi har en 

databas i vilken enskilda individer ingår och till vilken nämnda egenskaper 

(eller variabler) kan knytas. Detta innebär att förutom att kunna beskriva 

effekten av faktorerna tillsammans, också kan belysa vilken enskild faktor 

som betyder mer eller mindre i förhållande till de andra faktorerna som man 

prövar samtidigt. Detta kan kallas en ”multivariat analys” av kvantitativa 

eller statistiska data. Man kan likna förfaringssättet med ”intersektionell 

analys” som vanligtvis görs med kvalitativa data (tex intervjuer, biografier, 

språkanalys) inom exempelvis genusforskning. 

Denna typ av analyser innebär att man måste man använda andra statistiska 

verktyg än korstabeller och procentjämförelser som gör det möjligt att pröva 

flera faktorer samtidigt. I föreliggande analys kommer data från HLV-

undersökningen 2014 för Norrbottens län som innehåller data på individnivå 

för ca 10 000 norrbottningar i åldern 16-84 år att användas för att beskriva 

samband mellan flera olika faktorer som antas vara av betydelse för 

människors hälsa och utsatthet för hälsorisker. Nämnda datamaterial har 

också viktats av SCB för att kompensera för över och underrepresentation, 

den analys och beräkningar som presenteras nedan utgår från denna viktning 

vilket innebär att data representerar ca 201 000 norrbottningar. 

Analysmodell – hälsa och påverkande faktorer 

I föreliggande analys av hälsan i befolkningen är syftet att belysa olika 

faktorer som kan tänkas påverka hälsan. Analysen tar utgångspunkt i det 

teoretiska perspektiv som diskuterats i ett tidigare avsnitt och där människors 

sociala position och tillgång på resurser påverkar deras livssituation, 

levnadssätt och slutligen hälsa. Hälsa operationaliseras eller mäts med 

variabeln ” Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” där 

svarsalternativen ”bra” och ”mycket bra” bildar den kategori som betraktas 

ha en god självskattad hälsa. Bland män anger 69,6 procent att de har en god 

hälsa och bland kvinnor är motsvarande andel 67,6 procent. Självuppskattad 

hälsa kan givetvis diskuteras i vilken mån den mäter faktiskt hälsa eftersom 

det inte är något objektivt mått. I denna analys har två index som omfattar 

olika psykiska respektive fysiska besvär och som respondenterna anger att 

de lider av jämförts med hur de uppfattar sitt hälsotillstånd. Närmare 77 

procent av både män och kvinnor som anger sin hälsa som god eller mycket 
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god, anger att de inte har några fysiska eller psykiska hälsoproblem. Den 

återstående fjärdedelen som angav att de upplevde sitt hälsotillstånd som 

gott, hade framförallt rygg och nackproblem eller sömnsvårigheter. En 

tolkning av detta utfall är att en god subjektiv eller självuppskattad hälsa 

korrelerar tämligen stark med den faktiska frånvaron av hälsoproblem. 

Faktorerna som antas påverka hälsan är består i denna analys av kön, ålder, 

socioekonomisk grupp, medborgerlig bakgrund, ekonomisk situation, tillit 

till myndigheter, tillit till andra människor, närhet (att ha någon att dela sina 

innersta känslor med), socialt stöd (att man kan få hjälp med exempelvis 

praktiska problem) och levnadsvanor (tobak, alkohol, intag av frukt och 

grönt samt motion). Tanken är att dessa faktorer eller variabler tillsammans 

är indikatorer för vilka sociala, kulturella och ekonomiska resurser som 

Norrbottens befolkning har och som påverkar hälsan. 

Några av dessa faktorer behöver beskrivas utifrån vilka antaganden som 

gjorts om vad respektive faktor förväntas mäta. Kön, ålder, socioekonomisk 

grupp samt medborgerlig bakgrund utgör indikatorer på vilken social 

position som invånarna i Norrbotten har, och från vilken de bedömer sin 

hälsa. Variabeln socioekonomisk grupp utgår från den s.k SEI-

klassificeringen där befolkningen delas in i olika grupper beroende på vilket 

yrke de har eller har haft. Dessa yrken är sorterade utifrån vilken utbildning 

som normalt krävs för att kunna arbeta inom det. De grupper som används i 

denna analys är ”ej yrkesutbildade arbetare”, dvs yrken som inte kräver en 

specifik yrkesutbildning, exempelvis städare. Den andra gruppen består av 

”yrkesutbildade arbetaryrken” som utgörs av yrken som kräver en 

yrkesutbildning, exempelvis elektriker och undersköterska. Gruppen ”lägre 

tjänstepersoner”, (exempelvis brandmän och personal med administrativa 

arbeten som inte kräver högskoleutbildning) har slagits samman med den 

gruppen yrkesutbildade arbetaryrken. Den tredje gruppen är ”tjänstepersoner 

på mellannivå” som består av yrken som kräver minst 3 år 

högskoleutbildning, exempel på yrken är sjuksköterska och gymnasielärare. 

Den fjärde gruppen är ”högre tjänstepersoner” som består av yrken som 

kräver mer än 3 års högskoleutbildning, exempel på yrken är läkare, advokat 

och ingenjör, ledande befattningar inom kommunala och statliga 

myndigheter.
97

 Det finns givetvis också olika undergrupper i respektive 

huvudgrupp men i denna analys tillämpas nämnda huvudgrupper. 

Anledningen till att denna variabel har valts är att en rad olika studier har 

visat på väsentliga skillnader mellan dessa grupper med avseende på 

levnadsförhållanden (inkomster, arbetsförhållanden, boendeförhållanden, 

levnadsvanor etc) som påverkar deras hälsa. Ekonomisk situation mäts med 

den sk. kontantmarginalen som består av frågan ”Om du plötsligt skulle 

hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa fram 15 

000 kronor, skulle du klara det?”. Bland män anger 84 procent att de har 

kontantmarginal och bland kvinnor är andelen 80 procent. 

Variablerna som mäter tillit, dels till andra människor och dels till 
myndigheter består av frågor i HLV-enkäten. Tilliten till myndigheter 

är 12 frågor där respondenterna ombetts att besvara i vilken 
utsträckning man har förtroende för olika kommunala och statliga 

myndigheter. Dessa frågor har sedan gjorts till ett index där alla som säger 
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 Ej yrkesutbildade arbetare utgör 21% av befolkningen, yrkesutbildade arbetare 

+lägre tjänstepersoner 32%, tjänstepersoner på mellannivå 18 % och högre 

tjänstepersoner 9 %. 
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sig lita på minst 10 av de 12 myndigheterna definieras som att ha hög tillit. 

Cirka 50 procent bland män och 51 procent bland kvinnor uppger att de litar 

på myndigheter. När det gäller tillit till andra människor mäts den med 

frågan ” Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?” De 

som svarat ”ja” på frågan betraktas ha tillit till andra, 76 procent av männen 

anser sig ha tillit till andra människor och motsvarande andel är 77 procent 

bland kvinnor. Närhet utgår från frågan ”Har du någon du kan dela dina 

innersta känslor med och anförtro dig åt?” där 85 procent bland män och 90 

procent av kvinnor anger att de har någon som de kan anförtro sig till.  

Socialt stöd utgörs av frågan ”Kan du få hjälp av någon/några personer om 

du har praktiska problem eller är sjuk?” där 91 och 93 procent bland män 

respektive kvinnor säger sig ha socialt stöd. Levnadsvanor består av frågor 

som i vilken utsträckning man röker tobak (10 och 12 procent av män 

respektive kvinnor anger att de röker dagligen), dricker sig berusad (27 

procent av männen dricker sig berusad minst en gång per månad, 

motsvarande andel bland kvinnor är 12 procent), äter frukt och grönt samt är 

fysiskt aktiv. 

Resultat 

I den analys som presenteras nedan tillämpas sk. logistiska 

regressionsanalyser som gör det möjligt att belysa vilka faktorer som har 

signifikanta effekter på den självskattade hälsan. I analysen skattas 

sannolikheten för att ha en god självskattad hälsa.
98

  I analysen presenteras

resultaten för tre olika åldersgrupper 18-29 år, 30-64 år och 65 år och äldre 

och motsvarar samma åldersgrupper som i den indikatorsmatris som 

presenterats tidigare i strategidokumentet. Syftet med denna redovisning är 

att belysa hur faktorer för hälsa påverkar i olika skeden av livet.  

I tablån nedan framgår hur olika faktorer (variabler) i befolkningen påverkar 

den självuppskattade hälsan.  

Självuppskattad hälsa i Norrbotten 2014. Sannolikhet att betrakta den som god. 

18-29 år 30-64år 65+ 

B (log odds) Exp(B) 
Oddskvot 

B (log odds) Exp(B) 
Oddskvot 

B (log 
odds) 

Exp(B) 
Oddskvot 

98
 Logistisk regression används när man vill studera hur olika bakgrundsfaktorer 

påverkar sannolikheten för att en viss händelse skall inträffa eller tillstånd att infinna 

sig, i detta fall att ha en god självuppskattad hälsa vilket motsvarar en ”bivariat” 

variabel med värdena god hälsa respektive ej god hälsa. Resultaten presenteras som 

oddskvoter. En oddskvot är kvoten mellan två odds. Ett odds är i sin tur kvoten 

mellan sannolikheten för att en händelse skall inträffa/tillstånd och sannolikheten för 

att den inte skall inträffa/ej tillstånd.  

Ett exempel; Låt oss säga 20 individer, 10 män och 10 kvinnor tillfrågas om de har 

god hälsa där 0 = inte god hälsa och 1 = god hälsa. För män är det 3 individer som 

inte har god hälsa och 7 som har god hälsa. Bland kvinnor är det 7 individer som 

inte har god hälsa och 3 som har god hälsa.  Då blir sannolikheten för män p(god 

hälsa) = 7/10 = 0,70 och q(inte god hälsa) = 3/10 = 0,3. Motsvarande för kvinnor blir 

p(god hälsa) = 3/10 = 0,3 och q(inte inte god hälsa) = 7/10 = 0,7. Oddsen för att 

männen skall ha god hälsa är förhållandet mellan sannolikheterna = 0,7/ 0,3 = 

2.3333. Motsvarande odds för kvinnor är 0,3/ 0,7 = 0,4286. Oddsen för att ha god 

hälsa är för män jämfört med kvinnor 2,3333 /0,4286 = 5,4444 (Oddskvoten). 

Oddsen att män har god hälsa är 5,4444 gånger större än för kvinnor. 
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Medborgerlig bakgrund, svensk 
refgrupp 

-,334*** ,716 -,332*** ,718 ,058es 1,060 

Regioner, Fyrkanten ref.grupp       

Malmfälten ,062es 1,064 ,132*** 1,141 -,093*** ,912 

Östra Norrbotten ,616*** 1,851 -,158*** ,854 -,163*** ,850 

Inlandskommuner ,179** 1,196 -,018es ,982 -,050es ,952 

Kön, Man ref.gr ,187*** 1,205 ,173** 1,189 -,077** ,926 

Social kategori, Ej klassificerbara 
ref.grupp 

      

Arbetare, ej yrkesutbildad ,609*** 1,839 -,283*** ,753 -,337*** ,714 

Arbetare yrkesutbildade+lägre 
tjänstepersoner 

,430*** 1,537 -,049es ,952 -,073* ,929 

Tjänstepersoner på mellannivå 1,105*** 3,020 ,023es 1,023 ,031es 1,031 

Högre tjänstepersoner 1,375*** 3,956 ,332*** 1,394 ,412*** 1,510 

Kontantmarginal, har ej marginal 
ref.grupp 

,427*** 1,533 ,934*** 2,544 ,469*** 1,598 

Tillit till institutioner, låg/ingen 
tillit ref.grupp 

,162*** 1,176 -,074es ,929 ,309*** 
 

1,362 

Tillit till andra människor, saknar 
tillit ref.grupp 

,022es 1,022 ,100*** 1,105 ,032es 
 

1,033 

Närhet till annan, saknar 
ref.grupp 

,889*** 2,432 ,308*** 1,360 ,337*** 1,400 

Socialt stöd, saknar ref.grupp 1,119*** 3,063 ,730*** 2,075 ,744*** 2,105 

Röker ej tobak 
daglig rökning ref.gr 

,613*** 1,845 -,001es ,999 ,005es 1,005 

Alkohol, sällan/aldrig berusad 
berusad minst en gång/månad 
ref.gr 

,291*** 1,338 ,026es 1,026 -,004es ,996 

Intag frukt och grönsaker 
sällan/aldrig ref.gr. 
Dagligt intag 
Flera ggr/vecka 

 
 
,097* 
-,074es 

 
 
1,102 
,929 

 
 
,394*** 
,171*** 

 
 
1,483 
1,186 

 
 
,306*** 
,181*** 

 
 
1,359 
1,199 

Motion på fritiden  
stillasittande fritid ref.gr 
Måttlig 
Måttlig och regelbunden 
Regelbunden 

 
 
,438*** 
1,056*** 
1,033*** 

 
 
1,550 
2,876 
2,809 

 
 
,351*** 
1,061*** 
1,698*** 

 
 
1,421 
2,890 
5,462 

 
 
1,329*** 
1,801*** 
2,408*** 

 
 
3,776 
6,059 
11,116 

Konstant 
Nagelgerke, pseudo r2  

N=201798   

-1,266 
,213 

 -1,800 
,206 

 -2,906 
,208 

 

P= *,05 / **,01 / ***,001 es=ej signifikant 

 

När det gäller åldersgruppen 18-29 år så framgår att personer som inte har 

svensk bakgrund i mindre utsträckning anger att de har en god 

självuppskattad hälsa, oddset är ca 28 procent mindre för dem jämfört med 

de som har svensk bakgrund. Detta mönster finns också i åldersgruppen 30-

64 år medan skillnaderna avseende hälsa och medborgerlig bakgrund inte 

finns i den äldsta åldersgruppen. Den sammanlagda bilden visar dock att 

personer med utländsk bakgrund upplever sig ha sämre hälsa. Kontrollerar 

man detta utfall mot faktiska hälsoproblem som nämnts ovan framgår att 

personer med utländsk bakgrund oftare anger hälsoproblem. 

Det finns också regionala skillnader där personer i östra Norrbotten och 

Inlandskommuner oftare skattar sin hälsa som god jämfört med personer i 

Fyrkanten och Malmfälten i den yngre (18-29 år) åldersgruppen. Detta 
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mönster är dock annorlunda i de äldre åldersgrupperna där personer i 

åldersintervallet 30-64 år i Fyrkanten och Malmfälten har en större 

sannolikhet att betrakta sin hälsa som god jämfört med Inlandskommuner 

och i Östra Norrbotten. I den äldsta åldersgruppen är sannolikheten störst att 

personer i Fyrkanten bedömer sin hälsa som god. Det mönster som 

framträder är således att ju äldre personer blir i Norrbotten desto sannolikare 

är det att man upplever sin hälsa som god inom fyrkantenområdet jämfört 

med övriga länet. Möjligen beror detta på att åldersstrukturen inom 

respektive åldersgrupp är olika i respektive geografiskt område, dvs i 

fyrkantenområdet är de allra äldstas andel mindre i den äldsta åldersgruppen 

jämfört med andra geografiska områdena. Kontrollerar man för ålder i 

respektive åldersgrupp framgår att ålder har en stor betydelse för hur man 

bedömer sin hälsa, särskilt i den äldsta åldersgruppen.  

När det gäller män och kvinnor så är sannolikheten större att män i det två 

yngre åldersgrupperna bedömer sin hälsa som god. Detta mönster är dock 

annorlunda i den äldsta åldersgruppen där kvinnor har en större sannolikhet 

att bedöma sin hälsa som god. Sannolikt motsvarar detta mönster resultat 

som framkommit i flera vetenskapliga studier där kvinnor oftare har en 

sämre hälsa som relaterar till levnadsomständigheter som inbegriper både 

yrkesliv, karriär och ett föräldraskap där man tar ett större ansvar än sin 

partner.  

Socioekonomisk grupp har ett distinkt mönster där högre tjänstepersoner har 

störst sannolikhet att bedöma sin hälsa som god i samtliga åldersgrupper.  I 

den yngsta ålderskategorin (18-29 år) har samtliga kategorier en större 

sannolikhet att ange en god hälsa jämfört med referenskategorin som består 

av de som inte hade ett yrke (ffa studerande, arbetslösa), eller inte besvarat 

frågan och därför inte kunde kategoriseras. I de äldre åldersgrupperna har 

detta förändrats så att personer med arbetaryrken har mindre sannolikhet att 

bedöma sin hälsa som god. Möjligen avspeglar detta hur olika 

levnadsomständigheter med avseende på påfrestningar i ett livslång 

arbetsliv, ekonomiska resurser och möjligheter till återhämtning långsiktigt 

påverkar hälsan. Kontrollerar man detta utfall för självskattad hälsa med de 

tidigare nämnda fysiska och psykiska hälsoindexen så anger personer med 

arbetaryrken i de bägge äldre åldersgrupperna fler hälsobesvär jämfört med 

personer i högre tjänstemannayrken.  

Att ha en kontantmarginal ökar sannolikheten att man bedömer sin hälsa som 

god i samtliga åldersgrupper, den har störst betydelse i åldersgruppen 30-63 

år.  Detta kan tolkas som att ha rimliga ekonomiska resurser är en 

hälsostärkande faktor och avspeglar betydelsen av att inte behöva vända på 

varje krona för att klara sin ekonomi. I olika studier av ekonomisk 

ojämlikhet har man konstaterat att knappa ekonomiska villkor leder till både 

psykisk och fysisk ohälsa. Kontantmarginalen har störst effekt i 

åldersgruppen 30-64 år vilket är en period i livet där en stor andel av 

befolkningen också har ett försörjningsansvar för andra än sig själva, 

exempelvis hushåll med barn. Möjligen kan det vara så att ett 

försörjningsansvar förstärker betydelsen av tillgång till en kontantmarginal. 

Då vi riktar uppmärksamheten på de faktorer som kan sägas spegla 

befolkningens sociala kapital eller resurser framgår att tillit till andra 

människor endast har marginella effekter i åldersgruppen 30-64 år, medan 

tillit till myndigheter ökar sannolikheten för att bedöma sin hälsa som god i 

den yngsta och äldsta åldersgruppen. Att tilliten till andra människor inte har 

någon statistiskt signifikant betydelse för den självskattade hälsan kan 
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uppfattas som uppseendeväckande eftersom man i olika databaser finner stöd 

för att tillit till andra människor leder till god hälsa. I Norrbotten anger 

72procent av de som anger att man kan lita på folk i allmänhet anger också 

att de har god hälsa, motsvarande andel bland dem som anger att de inte litar 

på folk är 59 procent. Det ”bivariata” sambandet är tydligt, men då vi tar 

hänsyn till effekten av andra faktorer som prövats i modellen ovan 

försvinner den effekten eftersom andra faktorer är viktigare.  

Detta leder över till de faktorer som anknyter till människors sociala nätverk, 

närhet och socialt stöd. Bägge faktorerna har en signifikant och påtaglig 

betydelse för sannolikheten att bedöma sin hälsa som god. Detta innebär att 

nära relationer och möjligheter att få stöd och hjälp av andra är viktigare som 

friskfaktorer jämfört med att lita på folk i allmänhet. En tolkning är att 

socialt kapital byggs i nära relationer med familj, släkt och vänner vilket i 

sin förlängning också bygger tillit till andra människor. Socialt stöd och 

närhet betyder mest i den yngsta och äldsta åldersgruppen vilket sannolikt 

speglar livsfaser när man har ett större behov av olika stöd. 

Vänder man uppmärksamheten till de faktorer som motsvarar levnadsvanor 

framgår att användning av alkohol och tobak har signifikanta effekter i 

åldersgruppen 18-29 år. De som sällan dricker sig berusade har större 

sannolikhet att bedöma sin hälsa som god jämfört med de som dricker sig 

berusade minst en gång per månad. Tobaksrökning visar på ett likartat 

mönster där de som inte röker säger sig ha en bättre hälsa än de som röker 

dagligen. Det kan tyckas vara uppseendeväckande att dessa faktorer inte har 

någon effekt i de äldre åldersgrupperna eftersom att användningen av 

alkohol och tobak bevisligen leder till sämre hälsa, exempelvis högt 

blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma etc. Detta beror sannolikt på flera 

omständigheter. Skillnaderna i upplevd hälsa är mindre mellan rökare och 

icke-rökare i de äldre årsgrupperna. Kontrollerar man detta mot faktiska 

hälsobesvär (fysiskt hälsoindex, se ovan) i dessa åldersgrupper för rökning 

så framgår att de som röker har fler fysiska hälsobesvär. Resultatet är ovan 

beror delvis på att i den äldre åldersgruppen finns en större andel som 

bedömer sin hälsa som god trots att man har ”objektiva” hälsoproblem. I 

kombination av att andra faktorer som har större effekt så försvinner effekten 

av rökning.  

Kost och motion påverkar den självupplevda hälsan i alla åldersgrupper 

framförallt i de två äldre. Dagligt intag av frukt och grönt ökar sannolikheten 

att bedöma sin hälsa som god och ju mer fysiskt aktiv man är desto större 

sannolikhet för att bedöma sin hälsa som god. I åldersgruppen med personer 

som är äldre än 64 år är motion den faktor som har absolut störst effekt i hela 

analysen avseende att bedöma sin hälsa god. Möjligen har det med adaptiva 

preferenser att göra vilket innebär att man bedömer sin hälsa utifrån olika 

referensgrupper som man jämför sig med. I detta fall andra äldre personer 

som inte har samma fysiska förmåga vilket i sin tur stärker den egna 

självbilden som relativt frisk. Kontrollerar man utfallet i den äldsta 

åldersgruppen mot fysiskt hälsoindex framgår att de som rör sig regelbundet 

har färre hälsobesvär. Utan tvekan så är fysisk aktivitet en friskfaktor som i 

synnerhet i den äldsta åldersgruppen stärker en självupplevd hälsa.  

Bäst och sämst självupplevd hälsa 

I tablån nedan redovisas exempel utfall från analysen ovan när vi tar hänsyn 

till samtliga faktorer i modellen. Detta görs genom att beräkna 
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sannolikheten
99 

för att bedöma sin hälsa som god. Beräkningarna görs där 

faktorer (olika egenskaper i respektive faktor) som leder till minst respektive 

högst sannolikhet att uppfatta sin hälsa som god. 

Sannolikhet att uppfatta sin hälsa som god: 

Åldersgrupp Faktorer 

18-29 år
Minst sannolikhet att ange
sin hälsa som god

Utländsk bakgrund/Fyrkanten/Kvinna/Inget yrke/ingen kontantmarginal/ej tillit andra/ej tillit 
myndigheter/ej närhet/ej socialt stöd/daglig rökning/berusad minst en gång i 
månaden/stillasittande fritid/äter sällan frukt och grönt. Sannolikhet: 17 procent 

18-29 år
Störst sannolikhet att
ange sin hälsa som god

Svensk bakgrund/Östra Norrbotten/Man/Högre tjänsteman/har kontantmarginal/har tillit till 
andra/har tillit till myndigheter/har stöd/har närhet/ej rökare/sällan aldrig berusad/dagligt intag 
frukt och grönt/regelbunden motion 
Sannolikhet: 87 procent 

30-64 år
Minst sannolikhet att ange
sin hälsa som god

Utländsk bakgrund/Östra Norrbotten/Kvinna/Ej yrkesutbildad arbetare/ingen kontantmarginal/ 
ej tillit andra/ej tillit myndigheter/ej närhet/ej socialt stöd/daglig rökning/berusad minst en gång i 
månaden/stillasittande fritid/äter sällan frukt och grönt. Sannolikhet: 12 procent 

30-64 år
Störst sannolikhet att
ange sin hälsa som god

Svensk bakgrund/Malmfälten/Man/Högre tjänsteman/har kontantmarginal/har tillit till andra/har 
tillit till myndigheter/har stöd/har närhet/ej rökare/sällan aldrig berusad/dagligt intag frukt och 
grönt/regelbunden motion. Sannolikhet: 92 procent 

65 år och äldre  
Minst sannolikhet att ange 
sin hälsa som god 

Medborgerlig bakgrund ej signifikant/Östra Norrbotten/Man/Ej yrkesutbildad arbetare/ingen 
kontantmarginal/ ej tillit andra/ej tillit myndigheter/ej närhet/ej socialt stöd/daglig 
rökning/berusad minst en gång i månaden/stillasittande fritid/äter sällan frukt och grönt. 
Sannolikhet: 4 procent 

65 år och äldre  
Störst sannolikhet att 
ange sin hälsa som god 

Medborgerlig bakgrund ej signifikant/Fyrkanten/Kvinna/Högre tjänsteman/ har 
kontantmarginal/har tillit till andra/har tillit till myndigheter/har stöd/har närhet/ej rökare/sällan 
aldrig berusad/dagligt intag frukt och grönt/regelbunden motion 
Sannolikhet: 89 procent 

Av tablån framgår ytterligheterna i respektive åldersgrupp med avseende på 

att bedöma sin hälsa som god när hänsyn tas till samtliga faktorer i 

modellen. Störst sannolikhet att bedöma sin hälsa som god finns i 

åldersgruppen 30-64 år och minst sannolikhet i den äldsta åldersgruppen. 

Enskilda faktorer kan påverka sannolikheten ganska ordentligt, exempelvis i 

åldersgruppen 30-64 år och vi istället tar en person som har en stillasittande 

fritid så minskar sannolikheten att bedöma sin hälsa som god med 13procent. 

I samtliga åldersgrupper går det således att beräkna sannolikheten med 

hänsyn till vilka egenskaper vi väljer att ge individerna i respektive faktor 

och i sin förlängning vilka frisk eller riskgrupper vi kan identifiera i 

befolkningen. 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna analys har varit att belysa hur olika faktorer i befolkningen 

i Norrbotten påverka den självskattade hälsan. Man kan givetvis diskutera i 

vilken mån som självskattad hälsa mäter faktisk hälsa eftersom den inte har 

en perfekt korrelation till vilka faktiska hälsobesvär som anges av 

respondenterna i undersökningen. Sannolikt mäts också någon form av 

99
 Ekvationen för att beräkna ”logiten” – och för att sen få fram den faktiska 

sannolikheten är enligt följande: 

I tabellen ovan framgår att koefficienterna i den första kolumnen för respektive 

åldersgrupp som anger det logaritmerade värdet av oddsets förändring. Själva 

logiten (ln p/1-p) redovisas alltså inte, vad tabellen visar är hur de oberoende 

variablerna (risk/friskfaktorerna) påverkar logaritmerade odds. Logiten (z) beräknas 

enligt formeln; z = ln (oddsutfall) = ln (sannolikhet utfall/sannolikhet motsatt utfall) 

= ln (sannolikhet utfall/[1+ sannolikhet utfall]) = b0 + b1X1 + b2X2 +…+bkXk.   
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välbefinnande som inte direkt anknyter till fysisk och psykisk hälsa. En 

tolkning kan vara att ett sådant välbefinnande kompenserar för faktiska 

hälsobesvär som därför inte upplevs som särskilt problematiska i och med att 

man betraktar sin hälsa som god. Att arbeta med insatser som leder till ökat 

välbefinnande i befolkningen skulle i så fall kunna beskrivas som att stärka 

friskfaktorer bland invånare i Norrbotten.  

Några faktorer visade sig ha större betydelse än andra för den 

självuppskattade hälsan. Dessa var medborgerlig bakgrund, socioekonomisk 

grupp, genus, tillgång till socialt stöd och nära relationer samt i vilken mån 

man är fysiskt aktiv. Detta kan tolkas som att såväl människors sociala 

position och de livsvillkor som kan knytas till den är av betydelse för hälsan. 

Människors olika sociala nätverk har också en stor betydelse för den 

självupplevda hälsan likväl som deras levnadsvanor. Om man skall relatera 

resultaten till en folkhälsostrategi så innebär det att man måste skapa 

förutsättningar för att arbeta med breda insatser på en samhällelig nivå men 

också kanske mer riktade insatser mot särskilt sårbara grupper. En av 

förutsättningarna för att kunna göra detta är fortsatt datainsamling med olika 

hälsoindikatorer och fördjupade och uppföljande analyser. 
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Bilaga 3.  
Rapport: Hälsa, levnadsvanor och social miljö i 

Norrbotten  
En rapport om hälsa, levnadsvanor och social miljön i Norrbotten ur ett 

jämlikhetsperspektiv (2016). Här hittar du rapporten.  Rapporten kan också 

hittas via hemsidan www.norrbotten.se/fhs 

(940 av 943)
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Bilaga 4. Regionala strategier, program och planer 
I denna sammanställning finns strategier, program och planer från olika 

sakområden som bidrar till en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa i 

Norrbotten.  

Översikten är tänkt som en hjälp i arbetet med att se över vilka insatser som 

en kommun eller organisation kan satsa på och som svarar mot ett 

sakområde, samtidigt som den bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan.  

 

Agenda 2030 

Bostadsanalys – och uppdrag att främja tillgång på bostäder 

Digitaliseringsstrategi 

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 

Handlingsplaner för CEMR-arbetet 

Idrott hela livet – idrottens plan för folkhälsoarbetet i Norrbotten 

Klimat- och energistrategi för Norrbottens län 

Kulturplan 

Länstransportplan 

Minoritetspolitisk strategi 

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla 

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt 

Nationell strategi för integrering av romer 

Nationell strategi för skolans digitalisering 

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

och förtryck 

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism 

Nationell strategi om framtidens idrott 2025 

Nationella planen för transportsystemet 

Norrbottens kulturmiljöprogram 

Nära mat – Norrbottens livsmedelsstrategi 

Plan för Norrbottens kompetensförsörjning 

Regeringens tio mål för friluftslivspolitiken 

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 

Regional handlingsplan för integration och tillväxt 

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet 

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten (RUS:en) 

Smart industri – ny industrialiseringsstrategi för Sverige 

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023 

Strategi för kulturmiljöbidragets användning 

Strategi för psykisk hälsa 

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program 
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Bilaga 5. Sakgranskning 
De organisationer och aktörer som NFR har haft dialog med i framtagningen 

av strategin erbjöds möjlighet att lämna synpunkter på innehållet under 

sakgranskningsrundan 2 okt- 30 nov 2017. 

Arjeplogs kommun Sverigefinska riksförbundet 

Arvidsjaurs kommun Met Nuoret 

Älvsbyn kommun STR-T 

Bodens kommun Tillgänglighetsrådet Norrbotten 

Gällivare kommun Rättighetscentrum Norrbotten, 
SENSUS 

Haparanda kommun Afghanska kulturföreningen i 
Norr 

Jokkmokks kommun Piteå Noor 

Kalix kommun Arbetsförmedlingen, Norrbotten 

Kiruna kommun Försäkringskassan, Norrbotten 

Luleå kommun Migrationsverket, Norrbotten 

Pajala kommun Skatteverket, Norrbotten 

Piteå kommun Kronofogden, Norrbotten 

Övertorneå kommun Lantmäteriet, Norrbotten 

Överkalix kommun Skogsstyrelsen, Norrbotten 

Region Norrbotten Trafikverket, Norrbotten 

Norrbottens Kommuner Bergsstaten, Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbottens län Försvaret, Norrbotten 

Luleå tekniska universitet Kriminalvården, Norrbotten 

Social ekonomi övre Norrland 
(SEÖN) 

Kustbevakningen, Norrbotten 

Företagarna Norrbotten Polisen, Norrbotten 

SSAB Tillväxtverket, Norrbotten 

LKAB Åklagarmyndigheten, Norrbotten 

Teknikföretagen, region Norr Swedavia, Norrbotten 

SPF Seniorerna, Norrbotten Migrationsverket, Norrbotten 

PRO Norrbotten Tullverket, Norrbotten 

Saminuorra Pensionsmyndigheten, 
Norrbotten 

SSR 

RFSL, Norrbotten 

Sametinget 

Romanikvinnans rätt i samhället 
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Bilaga 6. Gästskribenter 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka följande personer för deras 

medverkan med att faktagranska och/eller bistå med textunderlag.  

Anita Lindfors, utvecklingsstrateg regional utveckling, Norrbottens 

Kommuner 

Annica Henriksson, samverkansledare utbildning och arbetsmarknad, 

Norrbottens Kommuner 

Annika Nordstrand, enhetschef folkhälsocentrum, Region Norrbotten 

Barbro Müller, folkhälsostrateg, Luleå kommun 

Catharina Gustafsson, folkhälsostrateg, Gällivare kommun 

Cecilia Björklund, lektor fil.dr arbetsterapi, Luleå tekniska universitet 

Erik Nilsson, folkhälsosamordnare, Överkalix kommun 

Kristina Nilsson, professor arkitektur, Luleå tekniska universitet 

Lars Sandström, samverkansledare arbetsmarknad, Norrbottens Kommuner 

Lena Abrahamsson, professor arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 

Linda Moestam, sakkunnig jämställdhet, Region Norrbotten 

Lisa Lindström, utvecklingsledare Våld i nära relation, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

Malin Stenman, handläggare jämställdhet, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Margareta Eriksson, Folkhälsostrateg, med dr fysioterapi, Region Norrbotten 

Marja-Leena Komulainen, samordnare e-hälsa, Norrbottens Kommuner 

Mats Jakobsson, universitetslektor arbetsvetenskap, Luleå tekniska 

universitet 

Mats Lindell, strateg regional utveckling, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Peter Waara, kommunalråd Haparanda samt professor i 

utbildningsvetenskap, Uppsala universitet 

Sarianne Wiklund, lektor fil.dr fysioterapi, Luleå tekniska universitet 

Sofia Reinholdt, analytiker, Region Norrbotten 

Ulrika Larsson, koordinator jämställdhetsintegrering, Norrbottens 

Kommuner 

Victoria Bystedt, samordnare för Norrbottens friluftsliv, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 

Ylva Löwenborg, ordförande SEÖN 

Åsa Rosendahl, statistiker folkhälsocentrum, Region Norrbotten 
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