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§ 85
Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta ärende Christinaprojektet - scenario 1 eller 4, till punkt 
16 på dagens dagordning. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärende Christinaprojektet - scenario 1 eller 4, flyttas till punkt 16 
på dagens dagordning. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsen beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 86 
Begäran om medel ur Centrala potten för exploatering villaområden 
Strömnäsbacken och Ljungheden 
Diarienr 18KS155 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar reserverade investeringsmedel på 2,2 mkr till Strömnäsbacken och 
3,5 mkr till Ljungheden. 

Medlen lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

Ärendebeskrivning
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030, 46 
000 invånare. Efterfrågan på kommunala tomter är högt och detta ställer krav på kommunen 
att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Piteå kommun har två stycken 
nya kommunal bostadsområden på gång, Strömnäsbacken och Ljungheden. Detaljplanerna för 
områdena kommer att gå upp för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden i april. Så snart 
detaljplanerna är antagna påbörjas byggnationen av gator, vatten och avlopp samt övrig 
infrastruktur i samarbete med de kommunala bolagen Piteå Renhållning och vatten och Pite 
Energi. 

Strömnäsbacken: 24 tomter + en förskola. Detaljprojektering och framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling pågår. 2018 planeras utförande av gator och gång- och 
cykelvägar (ca 750 meter villagata och 390 meter gång- och cykelväg inom området) och 
2019 urgrävning och breddning av Nötövägen, en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats 
med gångpassage samt 470 m ny gång och cykelväg längs med Nötövägen. 

Ljungheden: 16 tomter + ett flerbostadshus. Detaljprojektering och framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling pågår. 2018 planeras utförande av gator och gång- och 
cykelvägar (ca 390 meter villagata och 350 meter gång- och cykelväg), samt en upphöjd 
korsning med tre ramper. 

Klubben: Alla tomter är nu sålda och projektet ska färdigställas med beläggning av gator (650 
m). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner begäran om reserverade 
investeringsmedel på 2,2 Mkr till Strömnäsbacken, 3,5 Mkr till Ljungheden och 0,4 Mkr till 
beläggning Klubben. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att 
medlen lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 §44 Begäran om medel ur Centrala potten för exploatering villaområden Strömnäsbacken 

och Ljungheden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 87 
Ansökan om medel ur klimatpotten för utökad avfallssortering i 
förskola och skola 
Diarienr 18KS9 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 200 tkr till Utbildningsförvaltningen för att understödja införande 
av utökad avfallssortering i kommunens förskolor och skolor inom Centrala området och 
återstående åtgärder i Norra området. 

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 har Utbildningsförvaltningen tillsammans med Pireva AB och Fastighetskontoret 
arbetat med att införa utökad avfallssortering genom att utrusta lokaler med kärl, införa nya 
rutiner och utbilda personal och elever. Projektet syftar till att hushålla med kommunens 
resurser, ökad grad av materialåtervinning och öka barnens/elevernas delaktighet i sortering 
och återvinning. 

De enheter som återstår framgår av bilaga 1: 
Centrala området (Christinaskolan, Backen, Norrmalm, Långskata samt förskolor). Kärl till 
Norrmalmskolan följer med verksamheten över till Christinaskolan då det blir aktuellt. 

Återstående åtgärder i Norra området (Sjulsmark och Rosvik samt förskolor) samt i 
Bergsviken. 

Beslutsunderlag 
 Projektplan avfallssortering 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 88 
Medfinansiering till projekt Fånga energin 
Diarienr 17KS535 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Investeringar i Norrbotten AB´s projekt inom energilagring 
och batterihantering med 200 tkr. 

Medel anvisas från tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-22 § 11 att återremittera ärendet för att förtydliga 
ärendebeskrivningen och Piteå kommuns ekonomiska insats i projektet. 

Investeringar i Norrbotten AB vill som projektägare tillsammans med kommunerna i projektet 
verka för fler etableringar och investeringar av verksamheter inom energilagring och 
batteriproduktion. I projektet skall hela värdekedjan utvecklas och stärkas, allt från 
tillverkning till den slutliga återvinningen. 

Syfte: Projektet syftar till att Norra Sverige ska uppfattas som ett självklart alternativ för 
etableringar och investeringar i verksamhet inom batteriindustri och energikrävande industri. 
Vilket innebär att efter projektets Fas 1 så ska norra Sverige inneha en tydlig 
marknadsposition inom något av områdena: - Batteriproduktion - Återvinning - FoU - Test – 
Vätgas. 

Mål: Projektet ska vid projektavslut ha uppnått/genomfört: - 60 företagsbesök nationellt och 
internationellt - 15 besök av presumtiva etablerare i regionen - 6 tydliga pågående 
etableringsärenden inom prioriterade områden. 

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning: Projektet kommer att bygga relationer med 
marknaden samt att erbjuda marknaden väl fungerande erbjudanden som är anpassade efter 
kundens behov. 

Ekonomi: Projektet omsluter ca 3 mkr där projektledarkostnad och externa tjänster kopplat till 
insatserna är den största kostnadsposten. 

Finansiering (14 mån 2017/2018): 
- Projektmedel Region Norrbotten 1 200 000 
- Bodens kommun 400 000 
- Luleå kommun 700 000 
- Piteå kommun 200 000 
- Skellefteå kommun 200 000 
- Älvsbyns kommun 200 000 
Total finansiering; 2 900 000 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Målgrupp: Internationella och nationella företag med tillväxt- och expansionsplaner inom 
sektorerna: - Elfordon - Bärbar elektronik och batteribaserade konsumentprodukter -
Batteriproduktion - Återvinning - FoU - Test – Bränsleceller. 

Projektorganisation: Investeringar i Norrbotten AB är projektägare. Styrgrupp kommer att 
utformas via representanter från Business Sweden, Node Pole, Energikontor Norr, kommuner, 
energibolag, Luleå tekniska universitet. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande angående projektet; 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att, medfinansiera 
projektet med totalt 200 000 kronor under projektperioden. Projektet är en fördjupning av 
tidigare beviljade projekt som involverat tillväxt företag i Piteå kommun. Projektägaren har 
för avsikt att initiera fler faser under de kommande åren. Vindkraftsetableringen och 
kommande etableringar kopplade till energilagring i det området kan supporteras via 
projektet. 

Piteå kommun bör delta i proaktiva insatser i syfte att nå nya investeringar och etableringar. 
De behov och förutsättningar som denna industri efterfrågar drivs fram av energiintensiv 
industri 
såsom, skogsindustri och gruvindustri samt fordonstillverkarna. Utvecklingen går snabbt och 
påskyndas av internationella och nationella miljökrav. 

Därför ska Piteå kommun delta i projektet:
1. Öka kunskapen om utvecklingen inom batteritillverkning och energilagring. Detta är två 
relativt unga utvecklingsområden som växer starkt i hela världen, så också i vår region. Inom 
områdena batteritillverkning och energilagring anser många bedömare att det kommer att 
skapas många arbetstillfällen de kommande 10-15 åren. Det känns angeläget att i detta tidiga 
skede bygga upp kunskap inom dessa områden också i Piteå kommun, precis som vi gjorde 
för 10-15 år sedan inom vindkraftsområdet. 

2. Återkoppla denna kunskap tillbaka till Kommunstyrelsen och andra politiska relevanta 
forum. 

3. Sprida denna kunskap till företagen i Piteå kommun så att berörda företag ökar sina 
möjligheter att delta i utvecklingen. Den etablering som Northvolt beslutat att göra i 
Skellefteå kommun kommer att skapa möjligheter för företag från kringliggande kommuner 
att via projektet positionera sig. Vid dessa gemensamma satsningar kan Piteå kommun delta 
aktivt i arbetet för att nå resultat. 

4. Piteå kommun kommer att bidra till fördjupade satsningar bla inom kolfiber och vätgas och 
stödja det fortsätta utvecklingsarbetet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 89 
Beslut om kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
Diarienr 18KS104 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan 2018. 

Ärendebeskrivning 
Styr- och ledningsprocessen utgör grunden för Piteå kommuns internkontroll. 

Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledingsprocess 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. 

Policyn ingår tillsammans med övriga styrdokument i Piteå kommuns styr- och 
ledningsprocess. I policyn finns angivet 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 tidplan i månadsrapporter, 
delårsrapport och årsredovisning. 
Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
- Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen 
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk 
hushållning 
- Information 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 

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

För kommunstyrelsens ansvarsområde föreslås särskilda utvärderingar och rutinkontroller 
inklusive risk- och väsentlighetsanalys för 2018 enligt bilaga. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Håkan Johansson (M): yrkar på ändringar av internkontrollplan 
enligt bilaga 18KS104-3. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan KS 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 90 
Instruktion för kommunchefen 
Diarienr 18KS165 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchef. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Enligt Kommunallagen ska 
styrelsen utse en direktör/kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). 

Dessutom ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. (7 kap 
2§) 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2018-01-15 § 3 om en politisk 
arbetsgrupp som nu lägger fram ett förslag till instruktion för kommunchefen för diskussion. 

Beslutsunderlag 
 Instruktion för kommunchef 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 91 
Arvode – ordförande gemensam kost- och servicenämnd Piteå och 
Luleå kommuner för 2018 
Diarienr 18KS223 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar arvode till ordförande för gemensam kost- och servicenämnd för 
Piteå och Luleå kommuner, med 23 100 kronor för 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar att Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns 
förtroendevalda i övrigt även gäller för ordförande för gemensam kost- och servicenämnd i 
motsvarande grad som för valnämndens ordförande vid icke valår. 

Ej deltagande i beslut
Catrin Gisslin (MP), Johnny Åström (NS), Åke Forslund (L), Helén Lindbäck (KD), Major 
Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M) anmäler att de inte deltar i 
beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2018-02-19, § 4 beslutade inrätta en gemensam kost- och servicenämnd 
för Piteå och Luleå kommuner från den 15 mars 2018. 

Kommunfullmäktige utsåg 2018-03-26, § 62 Marita Björkman Forsman (S) till ordförande i 
gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner. 

Enligt 9 § i Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda, framgår att till 
exempel nämndsordföranden, vice ordföranden och ledamöter i utskott som inte är 
årsarvoderade har rätt till begränsat årsarvode. För ordförande i den nyinrättade gemensamma 
kost- och servicenämnden saknas dock bestämmelser om arvode. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ordförande för gemensam kost- och 
servicenämnd erhåller 23 100 kr för 2018, vilket motsvarar det begränsade årsarvodet för 
valnämndens ordförande vid icke valår. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): förtydliga i tjänsteskrivelsen under § 9 vilka förtroendevalda som får 
begränsat arvode. Bifall till förslaget med komplettering av år 2018 i rubriken. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 92 
Revidering av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 
Diarienr 18KS181 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Ny reviderad delegationsbestämmelse för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 
2018-03-05, § 57. 

I denna revidering kompletteras delegationsbestämmelsen med rätten att beslutsattestera och 
vidaredelegera beslutsattest, (nr 16). 

Dessutom läggs ärendegruppen (nr 27) till eftersom den fallit bort i tidigare revidering.
Avser Ärenden avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten och den 
olycksförebyggande verksamheten. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför ny revidering av delegationsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 93 
Yttrande från kommunstyrelsen avseende grundläggande granskning 
2017 
Diarienr 18KS148 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande från kommunstyrelsen avseende grundläggande granskning 
2017. 

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom och yttrande överlämnat 
revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2017. 

Kommunledningsförvaltning har, efter att ha tagit del av revisorernas granskningar av de 
respektive nämndernas verksamhet 2017, uppfattningen att nämnder och styrelse har insikt i 
de synpunkter som revisionen lägger fram samt arbetar för att fortsätta utveckla specifika 
områden. 

Gällande synpunkterna som revisionen lyfter avseende internkontrollen bedöms att det idag 
utövas en god internkontroll genom kommunens styr- och ledningsmodell. Det sker genom 
årsredovisning, delårsrapport och månadsrapporter. En särskild internkontrollplan antas också 
för verksamhetsåret med tillhörande riskanalys. 

Internkontrollen har samtidigt utvecklingsmöjligheter. Som ett led i detta planeras ett arbete 
för att genomföra utbildning för förvaltningschefer. En särskild workshop kommer bland 
annat att hållas för kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen är också medveten om tidplanen för när varje nämnd och 
kommunstyrelse antar den egna interna budgeten där erhållna driftramar från 
kommunfullmäktige specificeras. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport Grundläggande granskning 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 94 
Årsrapport till Svenska Kommunförsäkrings AB 
Diarienr 18KS85 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Årsrapport till Svenska kommuners försäkringsbolag 2017. 

Ärendebeskrivning 
Svenska Kommun Försäkrings AB efterfrågar en årsrapport för varje år, denna ska innehålla 
information om det skadeförebyggande arbetet som genomförts under året samt information 
om kommunens organisation för Säkerhetsarbete, Systematiskt brandskyddsarbete och 
Riskanalys och/eller Riskinventering. 

Denna rapport presenteras sedan för bolagets styrelse och översätts till återförsäkrarna. 

Beslutsunderlag 
 Piteå kommuns årsrapport 2017 till SKFAB 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 95 
Tillsättande av Dataskyddsombud 
Diarienr 18KS169 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att Piteå kommunkoncern tillsätter ett 
gemensamt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt föreslagen 
kostnadsfördelning. 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 
den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 
ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 
arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 
reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet: 

 informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 

 övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs 
samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland annat 
genom utbildning och intern granskning 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 
tillsynsmyndigheten 

 fungera som kontaktpunkt för de registrerade 

De personuppgiftsansvariga myndigheterna och bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd, 
befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt och oberoende sätt. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala 
organisationer utser ett dataskyddsombud (DSO). Det är tillåtet att en kommun utser ett 
gemensamt ombud för samtliga nämnder eller för flera organisationer. Uppdraget som 
dataskyddsombud är personligt och ska beslutas av varje nämnd eller styrelse som ombudet 
arbetar för och uppgifter om dataskyddsombud ska vara Datainspektionen tillhanda tidigast i 
mars 2018 men senast innan lagen träder i kraft den 25 maj 2018. 

Förslag 
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå 
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning. 
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 

Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 
översyn av kostnader och fördelning ske. 

Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag 
bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad 
som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund. 
Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan: 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Bolag/Förvaltning Nämnd/styrelse Fördelade 
kostnader totalt 

Kommunledningsförvaltningen och 
Räddningstjänsten KS/KF 43 166 kr 

Fastighets- och serviceförvaltningen FSN/KSN 65 747 kr 
Utbildningsförvaltningen BUN 185 697 kr 
Socialförvaltningen SN 204 055 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN/MTN 59 927 kr 
Kultur, park- och fritidsförvaltningen KFN 31 691 kr 
Överförmyndarnämnden ÖFN 15 341 kr 
Summa kommun 605 624 kr 

PIKAB Bolagsstyrelse 15 105 kr 
AB PiteEnergi Bolagsstyrelse 54 970 kr 
Pireva AB Bolagsstyrelse 30 491 kr 
PiteBo AB Bolagsstyrelse 34 155 kr 
Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsstyrelse 25 051 kr 
Piteå Science Park AB Bolagsstyrelse 16 976 kr 
Piteå Hamn AB Bolagsstyrelse 17 629 kr 
Summa bolagen 194 376 kr 

Totalt 800 000 kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Efter beslut i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-03-27, § 52 har en 
felskrivning i sista beslutsmeningen upptäckts. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför 
ny beslutsmening: Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för "kommunstyrelsen". 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): lägga till kost- och servicenämnd (KSN) i kostnadsfördelningen på 
samma rad som (FSN). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 96 
Återrapport Piteå attraktivt och uthålligt 2017 
Diarienr 18KS142 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar Återrapport Piteå attraktivt och uthålligt 2017. 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka intresse och 
förutsättningar för en ny avsiktsförklaring, Piteå attraktivt och uthålligt 2018. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med Piteå Attraktivt och Uthålligt syftar till att skapa samsyn och delaktighet i 
utvecklingen av Piteå som samhälle. Arbetet påbörjades under 2009 och i juni 2010 
undertecknades en avsiktsförklaring av politiska partier, kommunen, föreningslivet och 
näringslivet. I korta drag innebar avsiktsförklaringen bland annat att man förband sig att i sin 
organisation och gemensamma arbetsgrupper arbeta för att Piteå ska öka befolkningen, stärka 
varumärket och underlätta för rekryteringen. 

Under våren 2014 genomfördes ett omtag och en ny avsiktsförklaring undertecknades. Ett 
projektuppdrag togs fram hösten 2014 som innebar att driva arbetet med Attraktiv och 
Uthållig under kommande 3-årsperiod. 

Arbetet innebär att styra arbetet i arbetsgrupperna, analysera behovet av nya arbetsgrupper 
och att vara kommunens kontaktyta gentemot de olika arbetsgrupperna. Det övergripande 
syftet med uppdraget är att driva arbetet med Attraktiv och Uthållig på ett sådant sätt att de 
övergripande prioriterade målen kan uppnås. Målet med arbetet är att antalet arbetsgrupper 
ska vara minst lika många som föregående period av Attraktiv och Uthållig, samt att antalet 
grupper ska öka under perioden. 

På grund av tidigare vikande intresse från deltagarna i de olika arbetsgrupperna, beslutades 
det att inför år 2017 sprida inspiration och kunskapshöja fler inom Piteå kommun om hur vi 
får en stad som är attraktiv och uthållig. 

Det innebar att vid ett tillfälle anordna ett föredragstillfälle med en inbjuden föredragare. 
Detta tillfälle ägde rum i november 2017 och näringslivschef för region Norrbotten David 
Sundström berättade om det regionala arbetet med bland annat RUS (regionala 
utvecklingsstrategin). Frågeställningen som lyftes var ”Hur kan Piteå bidra och påverka den 
regionala utvecklingen?” 

Det var drygt 20 personer som deltog på mötet som ägde rum på stadshuset. Det kommentarer 
som lyftes efter mötet var att det fanns intresse för liknande korta föreläsningar samt att ämnet 
var intressant. 

Därför beslutade projektledarna att under 2018 fortsätta med två tillfällen med 
kunskapshöjande och inspirerande ämnen alla grupper inom projektet samt övriga 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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intresserade inom Piteå kommun 

De olika arbetsgrupperna har inte rapporterat in några speciella händelser. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 97 
Resultat Tillitsbarometern 2017 
Diarienr 17KS606 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar resultat för Tillitsbarometern 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar att resultatet blir ett underlag i kommunchefens arbete med tillit 
som en ledningskonsekvens, som beslutats i Riktlinjen för budgetarbetet 2019-2021. 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga styrelser och nämnder tar del av resultatet för 
Tillitsbarometern 2017. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har under de senaste åren uppmärksammat forskning och sammanhang som 
visar på det lokala samhällets tillit, både för samhällsutveckling på orten men också för vikten 
av att bevara tilliten till det demokratiska system som Sverige har. Riktlinjerna har sedan 
budgetåret 2016 uppmärksammat lokalsamhällestillit som ett prioriterat utvecklingsområde. 

När Ersta Sköndal Bräcke högskola skulle fortsätta sina studier kring lokalsamhällestillit 
hösten 2017 skrevs ett avtal mellan parterna för att Piteå skulle kunna delta i undersökningen. 
Tillitbarometern genomfördes samtidigt i 35 andra kommuner runtom i Sverige. 
Enkätundersökningen genomfördes som en postenkät med möjlighet att även besvara enkäten 
på internet. 

Resultatet för Piteås del urskiljer sig framförallt inom två områden; 

Piteå i jämförelse med de flesta andra kommunerna i undersökningen har ett relativt högt 
medelvärde för lokalsamhällestillit. 

Piteå har jämfört med de andra kommunerna i undersökningen en något högre andel av de 
svarande som uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i 
kommunen, bland höga chefer på företag och bland politiker. 

Resultatet indikerar en komplex bild som kan behöva studeras vidare och föras vidare 
dialoger kring för att skaffa mer kunskap och en gemensam bild. Resultatet har presenterats 
och förts dialog kring med Piteå kommuns verkställande direktörer för de kommunala 
bolagen samt med förvaltningschefer för Piteå kommuns verksamheter. I dessa dialoger 
framkom följande förslag på åtgärder: 

- Arbete för ökad öppenhet och transparens 
- Kommunicera enskilda resultat och framgångar dagligen via olika kanaler. T.ex. kan det 
varje dag kommuniceras ett resultat. 
- Delta i SKL:s utvecklingsnätverk i frågan. 
- Storytelling t.ex. unik satsning på bostadsbyggande i Piteå 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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- Bryta mönster om kaxighet externt vs jantelagen internt 
- Genomföra riskanalyser kring innanförskap inför utvecklingsarbete och samhällsbyggnad 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med komplettering i beslutet att resultatet blir ett 
underlag i kommunchefens arbete med tillit som en ledningskonsekvens som beslutats i 
Riktlinjen för budgetarbetet 2019-2021. Samt att samtliga styrelser och nämnder tar del av 
resultatet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapport Piteå 
 Tabellrapport Tillitsbarometern 2017 Piteå 
 Lokalsamhälletillit och nepotism Piteå med nationella genomsnitt 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 98 
Svar på medborgarförslag om Svensbyfjärdens vattenskyddsområde 
Diarienr 17KS260 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om Svensbyfjärdens vattenskyddsområde 
färdigbehandlad. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnad i uppdrag att beakta medborgarförslagets synpunkter 
i det fortsatta arbetet med Svensbyfjärdens vattenskyddsområde. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har 2017-04-10 inkommit rubricerat enligt ovan med följande yrkande: 

Rangordna möjliga miljöåtgärder i det planerade vattenskyddsområdet efter deras respektive 
kostnadseffektivitet. Ställ inte onödiga krav på enskilda avlopp där miljönyttan är försumbar. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Lär av Finland: krav ska vara rimliga 
I Vårt grannland Finland, som tidigare gick hårt ut med att alla avlopp skall åtgärdas (precis 
som Sverige gör idag), har nu myndigheterna backat och insett orimligheten i kraven på 
åtgärdande av enskilda avlopp. Krav som ibland riskerar att tvinga människor från hus och 
hem, och detta trots att miljönyttan är försumbar! Men sedan måndagen den 3 april i år 
tvingas inte längre husägare i Finland att direkt åtgärda enskilda avlopp. De tillåts nu istället 
vänta med att åtgärda avloppen om utsläppen och miljönyttan är försumbar. 

Störst effekt först 
Villaägarnas riksförbund menar att krav som ställs på privatpersoner ska vara rimliga. Om 
man tvingar någon till en stor investering ska miljönyttan vara tydlig, inte försumbar. 

"Kostnadseffektivitet måste få plats också i den svenska lagstiftningen" skriver Anna Werner, 
samhällspolitisk analytiker för Villaägarnas riksförbund. 

Exempel på ett effektivt arbetssätt: Om ett område har miljöproblem, rangordnas först möjliga 
åtgärder efter deras respektive kostnadseffektivitet. Billiga åtgärder som ger mycket 
miljönytta hamnar överst. Därefter betar man av listan uppifrån och ner, med genomförande 
av den mest kostnadseffektiva åtgärden först. Det skulle kanske inte leda till åtgärdande av 
särskilt många avlopp, men vi skulle få mycket miljönytta för nedlagda resurser. 

Kommunfullmäktige har den 24 april 2017, § 137 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 26 oktober 2017, § 154 
Ett samråd om inrättande av vattenskyddsområde för Svensbyfjärden har genomförts. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samrådstiden har gått ut sedan en tid och arbete pågår nu med att bearbeta alla inkomna 
synpunkter samt omarbeta förslaget utifrån det. Samhällsbyggnad föreslår att synpunkterna i 
medborgarförslaget tas med i det pågående arbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget 
färdigbehandlat med hänvisning till samhällsbyggnads yttrande ovan 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 februari 2018 
Kommunledningsförvaltning ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Det är av största vikt att upprättande av planer och föreskrifter följer en i förväg känd 
process så att medborgarna får möjlighet att komma in med åsikter och synpunkter innan 
beslut skall tas. Detta sker via samrådsförfarande. Samhällsbyggnad har i detta fall har samråd 
och samlat in åsikter som kommer att ligga till grund för det slutgiltiga förslaget. De åsikter 
som framförs i medborgarförslaget bör behandlas tillsammans med alla övriga åsikter som 
inkommit för att passa in i helheten. 

Utifrån det föreslår jag att medborgarförslaget anses färdigbehandlat och att samhällsbyggnad 
tar med synpunkterna som ett underlag i det fortsatta arbetet med Svensbyfjärdens 
vattenskyddsområde”. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 99 
Svar på medborgarförslag om fullständig översyn av hela Björklunda 
och Solanderskolans nyttjandeområde innan renovering påbörjas 
Diarienr 16KS630 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om fullständig översyn av hela Björklunda och 
Solanderskolans nyttjandeområde innan renovering påbörjas. 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av 
området med delaktighet från dem som har verksamhet inom området. 

Ärendebeskrivning
Det har 2016-10-11 inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande 
yrkanden: 

Öjebyns Föräldragrupp föreslår en fullständig översyn av hela Björklunda- och 
Solanderskolans nyttjandeområde för att skapa ett mer sammanhållet skolområde samt en
förbättrad trafiksituation. Översynen bör göras innan renovering påbörjas av berörda 
skolbyggnader (enl plan 2018-2019). 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Våren 2015 tog Barn- och utbildningsnämnden beslut att återkalla förslaget om flytt av 
Solanderskolans högstadium till Christinaskolan. Detta medförde att Björklundaskolan istället 
för att rivas ska renoveras, en renovering som enligt Piteå Kommuns strukturplan planeras till
2018-2019. Med anledning av detta har Öjebyns Föräldragrupp tagit initiativet till detta 
Medborgarförslag. 

Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde är kraftigt utspritt med ett stort antal 
omgivande verksamheter med bl a förskola, äldreboende, industriverksamhet, hyreshus, 
privata bostäder, sporthallar, fotbollsplaner samt ishockeyrinkar. Detta har sammantaget 
bidragit till en kaosartad trafiksituation med i princip obefintliga men även olycksdrabbade 
avlämnings- och upphämtningsställen för eleverna samt även förekomst av varutransporter
och privatbilstrafik inne på skolområdet. I och med ÖIF:s nyttjanderätt på angränsande 
markområden så kommer med all säkerhet inte situationen att förbättras, snarare finns risk att 
den kan komma att försämras i samband med den eventuella utbyggnaden av det närliggande 
äldreboendet. 

Ett beslut om rivning av Gamla gymnastikhallen har tagits för att i förbättra situationen inom 
området men eftersom eleverna inte kommer att rymmas i Björklunda sporthall så kommer en 
utbyggnad av hallen att krävas. 

För att på bästa sätt lösa dessa sammantagna problem så anser Öjebyns Föräldragrupp att man 
i detta skede bör göra en fullständig översyn av hela området innan en renovering av 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Björklunda- och Solanderskolan påbörjas. Detta för att skapa den bästa totallösningen för 
HELA det aktuella området och för att ge ett mer sammanhållet skolområde, en förbättrad 
trafiksituation och i förlängningen en tryggare skola för våra barn. 

Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2016, §291, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande, antaget den 17 oktober 2017, §51 

Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att området kring Björklunda- och 
Solanderskolan behöver utredas. I utredningen är det viktigt att alla parametrar beaktas. En 
säker skolmiljö med en bra trafiklösning är viktigt. Detta måste kombineras med en trevlig, 
grön utomhusmiljö där man kan och vill vistas. I utredningen inkluderas även kringliggande
verksamheter såsom simhall, industrilokaler, äldreboende, sporthall och ÖIFs anläggning. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta bifall av 
medborgarförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande, antaget den 25 oktober 2017, §109 

Barn- och utbildningsnämnden har 2015-11-25 reviderat skolstruktur enligt verksamhetsplan 
2016-2018 och beslutade följande: Nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en 
utredningsgrupp med uppdraget att se över situationen vid Solanderskolan, centrala
Öjebyområdet vad gäller förskole-, skol- och fritids- och idrottslokaler samt trafiksituationen. 
I arbetsgruppen bör representanter från utbildningsförvaltningen, Kultur, park och fritids, 
samt samhällsbyggnadsförvaltningen ingå. 

Enligt kommunchef har förvaltningschefen på Samhällsbyggnadsnämnden fått uppdraget att 
sammankalla ovanstående utredningsgrupp. Samhällsbyggnadskontoret har haft högt 
arbetstryck med alla byggprojekt som pågår och ska påbörjas i kommunen och det har gjort 
att man blivit försenad med detta arbete. Samhällsbyggnadsnämnden har kallat nämndens
lokalstrateg till en arbetsgrupp som ska påbörja arbetet med översynen av Öjebyn. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
genomföra en översyn av hela området i syfte att skapa förutsättningar för ett bra och säkert
skolområde i Öjebyn. 

Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 2 november 2017, §68 

Fastighets- och servicenämnden stödjer förslaget att en översyn bör göras över hela
nyttjandeområdet. Översynen bör ske med delaktighet från dem som har verksamhet inom 
området, dvs Kultur- och fritidsnämnden, Socialtjänsten, Barn- och utbildningsnämnden,
Fastighets- och servicenämnden, Piteå Näringsfastigheter samt Öjeby Idrottsförening i 
egenskap av anläggningsägare. Fastighets- och servicenämnden föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden håller i projektledningen för översynen. 
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Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget 26 oktober 2017, §152 

Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade av 
skolan som önskat få hjälp med att lösa trafiksituationen inne på skolgården men också på 
gatorna runt skolan. Utan medel hos både utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnad har
endast små åtgärder blivit utförda. Åtgärder på gata har vid vissa tillfällen helt slopats 
eftersom de har haft kopplingar till åtgärder i skolområdet som inte kunnat utföras av olika 
anledningar. 

Trafik och projekt anser att det finns fog för föräldragruppens synpunkter om trafikmiljön 
varvid ett helhetsgrepp måste till för att få ordning i området. Svårigheterna med Björklunda 
och Solanderskolan är just de många olika verksamheterna som finns i direkt anknytning men 
också den struktur som hela området har. Normalt ska en skolgård vara helt avstängd för 
biltrafik, endast väl planerade gång- och cykelvägar bör finnas in till området. Generellt finns 
det även en nonchalans mot gällande trafikregler vilket försvårar arbetet och man tvingas till 
flera åtgärder som innebär att man måste bygga fysiska hinder för att fordon inte ska köra på 
vissa platser, det räcker inte längre med vägmärken. 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) utförde 2015, på uppdrag av 
Trafikverket, en inventering av samtliga gång- och cykelpassager på Klass 1-5 vägar.
Inventeringen visar på tydliga brister av passager i Öjebyn och främst längs Öjagatan. 
Sammantaget med detta anser Trafik och projekt att en helhetsöversyn av gatorna, gång- och 
cykelvägarna, gång- och cykelpassagerna, busshållplatslägen samt skolområdet bör göras. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Medborgarförslaget tar upp en angelägen fråga. Området runt Solanderskolan och 
Björklunda är komplext med ett flertal olika verksamheter som har olika behov. Att säkra 
skolmiljön och tillfartsvägar för skolungdom är prioriterat men området behöver ses över ur 
flera verksamheters perspektiv. Jag håller med förslagsställarna om att det behövs ett 
helhetsgrepp för att lösa logistik och trafiksäkerhet inom området. Det behövs för att få ett 
grepp om hur de olika verksamheterna kan fungera tillsammans innan större investeringar 
företas. I en sådan utredning är det viktigt att alla som har verksamhet inom området ges 
möjlighet att vara delaktiga. 

Jag yrkar därför att medborgarförslaget bifalls och att kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av området med delaktighet 
från de som har verksamhet inom området. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 100 
Christinaprojektet – scenario 1 eller 4 
Diarienr 18KS180 

Beslut 
Kommunstyrelsen förordar att gå vidare med Christinaprojektet enligt scenario 1. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 168 att utreda två alternativ. Scenario 1 innebär att 
nya skollokaler byggs på Christianskolans område och scenario 4 som innebär att nuvarande 
biblioteks-, restaurang- och konferenslokaler byggs om till skollokaler. 

Christinaprojektet är ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt med många komplexa 
frågor där alla inte fullt ut kan besvaras i detta läge. Området rymmer en blandning av olika 
verksamheter och är viktigt för Piteå fortsatta utveckling. Att få en samlad skolverksamhet, 
där Christinaskolan och nuvarande Norrmalmskolans verksamheter integreras är en 
grundförutsättning i projektet. Detta uppfylls av båda kvarvarande alternativen. Den andra 
viktiga grundförutsättningen är att frigöra mark på nuvarande Norrmalmskolans område för
uppförande av nya bostäder. Även detta uppfylls av båda alternativen. 

Till detta ska läggas att de nuvarande byggnaderna innehåller Konferensverksamhet, kontor, 
restaurang och biblioteksverksamhet. Detta tillsammans med konsekvensbedömningar för de 
olika verksamheterna beskrivs mer ingående i rapporten ” Christinaprojektet - Underlag till 
val av scenario Rev 4”. 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att scenario 1 med nybyggnation är att 
föredra. Detta grundar sig dels på att behovet av att snabbt tillgängliggöra mark för 
nyproduktion av bostäder. Piteå kommuns omvärldsanalys visar på ett fortsatt stort behov av 
nya bostäder för att kunna nå det övergripande målet om 43 000 invånare till 2020 och 46 000 
invånare till 2030. Behovet är idag störst på mindre lägenheter. Scenario 1 är en betydligt 
enklare och snabbare process då den inte kräver omflyttningar och speciallösningar under en 
ombyggnadsperiod. Genom ett nybygge av skollokaler kan man även på ett enklare sätt 
planera dessa för framtidens skolverksamhet. Att bygga in skolverksamheten i lokaler som i 
grunden inte är utformade för skolverksamhet kräver kompromisser och innebära kostnader 
som i dagsläget är svåra att uppskatta. Det kan även innebära kompromisser som påverkar 
skolmiljön. 

Scenario 1 är även att föredra då det ger minsta påverkan på befintliga verksamheter inom 
området. Noliaområdet med Christinasalen, Norrmalmia och ishall med mera är ett viktigt 
aktivitets- och besöksområde. Nolia med sin mäss- och konferens verksamhet är viktiga för 
Piteå som arrangemangs och evenemangsstad. Konferens verksamheten och restaurangen 
bedömer själva att de har ett ömsesidigt beroende av varandra så även om det i scenario 4 
möjligen går att få konferensverksamhet i lokalerna är det inte en långsiktigt hållbar lösning. 
Scenario 1 ger möjligheten att behålla restaurangen och matsalen som är en populär 
lunchrestaurang för allmänhet och konferensgäster. Den fungerar som matsal under stora 
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evenemang som Noliamässan och Piteå summer games men även som danslokal och 
evenemangslokal under hela året. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att oavsett val av scenario så kommer stora 
investeringar och förändringar i fastigheten behöva ske de närmsta åren. Nolia har aviserat att 
man ser ett förändrat lokalbehov för att optimera sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden 
har aviserat att de ser förändrade behov på bibliotekets funktion och verksamhet. Hur man ska 
lösa detta är en separat fråga som bör behandlas enskilt utifrån biblioteksverksamhetens bästa. 
Oberoende lösning kommer trafiksituationen inte minst med tanke på det nya bostadsområdet 
med upp emot 400 lägenheter att behöva analyseras ytterligare för att skapa en bra miljö för 
både elever och boende. I och med att staden förtätas med det nya bostadsområdet som ska 
byggas på kvarteret Rönnen kommer Nolia områdets centrala läge att förtydligas. Detta 
tillsammans med goda parkeringsmöjligheter borde ge gott utgångsläge för att hitta nya 
hyresgäster och verksamheter som kan utveckla området ytterligare. 

En sammantagen bedömning, både på kort och lång sikt blir därför att scenario 1 med 
nyproduktion av skollokaler för att kunna flytta verksamheten från Norrmalmsskolan är att 
föredra. 

Yrkanden 
Catrin Gisslin (MP) och Johnny Åström (NS): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapport rev 04 
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§ 101 
Val avsägelser och fyllnadsval 2018 
Diarienr 18KS18 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Elisabeth Vidman (S) till ersättare i Plan- och tillväxtkommittén samt 
ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsen utser Karl-Erik Jonsson (M) till ledamot i Plan- och tillväxtkommittén och 
ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Ärendebeskrivning 
Anna Bogren Dahlberg (S) har under 2017 frånsagt sig sina uppdrag som ersättare i Plan- och 
tillväxtkommittén och ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsen behöver utse nya ledamöter. 

Lage Hortlund (M) har 2018-01-09 frånsagt sig uppdragen som ledamot i Plan- och 
tillväxtkommittén och ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsen behöver utse nya ledamöter. 

Yrkanden 
Socialdemokraterna nominerar Elisabeth Vidman (S) till ersättare i Plan- och 
tillväxtkommittén samt ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Moderaterna nominerar Karl-Erik Jonsson (M) till ledamot i Plan- och tillväxtkommittén och 
ersättare i Piteå Allmänna Näringslivsfond. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 102 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Subland 1/6 - 31/8 2018. 

Subland i Piteå AB. (dnr 18KS141-5) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Ungdomsdisco i Norrmalmia foajé den 23/3, 4/5 och 
8/6 - 2018. Sällskapet Länkarna. (dnr 18KS138-3) 

 Fullmakt ansökan Jordbruksverket (dnr 18KS118-3) 

 Fullmakt ansökan Jordbruksverket (dnr 18KS118-4) 

 Fullmakt för Kommuninvests föreningsstämma 2018 (dnr 18KS118-5) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Storgatan, Uddmansgatan och 
Byxtorget under perioden 20180412-20181015. Espresso House Sweden AB (dnr 18KS164-2) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Hundutställning i Sjulnäs. Södra Norrbottens 
Kennelklubb (dnr 18KS161-2) 

 Delegationsbeslut att själv få sota (dnr 18KS8-6) 
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§ 103 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delgivningarna. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll från Kommunala Förebygganderådet 2017-12-07 (dnr 18KS1-6) 

 Konsument Piteå Verksamhetsplan 2018 (dnr 18KS96-1) 

 Verksamhetsberättelse Konsumentåret 2017 (dnr 18KS95-1) 

 Protokoll Servicenämnden Piteå och Älvsbyn 2018-02-14 (dnr 18KS7-1) 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2018-03-08 (dnr 18KS1-7) 

 Bilaga till kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2018-03-08 (dnr 18KS1-8) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska kommun försäkrings AB den 2 mars 2018 (dnr 18KS16-2) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 18:6 Överenskommelse om statisktik, SÖK T 1, med bilag AID. 
 Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T. 
 Cirkulär 18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värdesäkring av pensioner 2018. 
 Cikulär 18:14 Socialnämndens anmälningsskuldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa 

vårddnads- och förmynderskapsfrågor. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

        
 

          
      

           
           

          
           

            
       

 
            

         
           

              
          

 
 
             

                
         

            
      

 

           
          

         
            

           
         

         
 

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 36 (64) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-09 

(36 av 312)

§ 104 
Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för 
Hemlunda i samband med ny detaljplan - Hemlunda 1:29 
Diarienr 18KS66 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten för 
Hemlunda 1:29 i samband med ny detaljplan. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 24 november 2015 positivt planbesked för cirka 10 
tillkommande fastigheter för bostadsbebyggelse på Hemlunda 1:29. Den 17 mars 2016 
påbörjades framtagandet av planhandlingar för samråd och granskning. Efter genomförd 
granskning togs beslut om ändrat planförfarande (utökat förfarande) samt uppdelning av 
påbörjad detaljplan (D2077) där den västra delen av planområdet lyftes ur pågående 
detaljplan och fortsatte planläggning med nytt plannummer (D2095). 

Detaljplanen för västra delen av Hemlunda 1:29 syftar till att skapa planmässiga 
förutsättningar för cirka 8-9 tillkommande fastigheter för småhusbebyggelse. Planområdet 
ligger till största delen inom befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillavlopp som antogs i Kommunfullmäktige den 25 juni 2012 (§ 114). För att hela 
detaljplanen ska omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten behöver 
verksamhetsområdet utökas. 

I samband med framtagande av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp har ett arbetssätt utarbetats för att bedöma om och när ett område ska omfattas av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Enligt riktlinjerna föreslås att 
exploateringsområden ska ingå om området uppfyller § 6 vattentjänstlagen eller om aktuellt 
exploateringsområde ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

Motivering 
Detaljplanen för västra delen av Hemlunda 1:29 ligger dels inom befintligt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, dels i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet. Efter samråd med Pireva och VA-planeringsgruppen konstateras i 
detaljplanearbetet att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utökas till att omfatta 
hela planområdet i samband med beslut om antagande av detaljplan. Befintligt 
mottagande/försörjande vatten- och spillvattennät bedöms ha kapacitet för planerad 
utbyggnad. Dagvatten omhändertas lokalt på kvartersmark genom infiltration och fördröjning. 

Samhällsbyggnad föreslår därmed en utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för del av fastighet Hemlunda 1:29 enligt Bilaga 1. 
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Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 Karta med förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten(PB 

2017-000728-1) 
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§ 105 
Markbyten Karlberg 
Diarienr 18KS217 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra markbyte mellan 
Svenska kyrkan och Piteå kommun. Markbytet avser delar av Svenska kyrkans fastigheter
Öjebyns Kyrkobord 1:1, 1:2 och 1:3, totalt 196 hektar och delar av Piteå kommuns fastigheter
Öjebyn 33:68, Öjebyn 24:45, Öjebyn 112:1 samt Hortlax 57:6, totalt 214 hektar samt att Piteå 
kommun erlägger 180 tkr i mellanskillnad till Svenska kyrkan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att teckna och genomföra markbytesaffären. 

Medel anvisas från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Karlberg är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för natur och rekreation. Fysisk 
planering har haft i uppdrag att undersöka hur rekreationsvärdena i området Karlberg, se 
kartbilaga, kan säkerställas. Efter dialog med Svenska kyrkan har området inventerats och en 
avgränsning av rekreationsområdets viktigaste delar har utförts. Avgränsningen har 
accepterats av Svenska kyrkan som är den största markägaren i området. 

Kyrkans innehav av mark inom Karlbergområdet och potentiella bytesmarker med kommunal 
mark har därefter värderats. Skogsstyrelsen som utomstående part har utfört
marknadsvärderingen. Även fältkontroller av virkesvolymer mm har utförts av 
Skogsstyrelsen. 

Förslaget 
Ett förslag om markbyte, se kartbilaga, har tagits fram i samverkan mellan Piteå kommun, 
Fysisk planering och Svenska kyrkan, Luleå stifts egendomsförvaltning. Förslaget innehåller 
en tydlig insats från bägge parter för att lösa frågan om rekreationsområdet Karlberg med 
utgångspunkten att markbytet ska baseras på jämförbara värden och likvärdig areal. 
Markbytet innebär att ca 196 ha produktiv skogsmark till ett värde av ca 6,2 mkr (kyrkans 
mark) inom rekreationsområdet Karlberg byts mot ca 214 ha produktiv skogsmark till ett 
värde av ca 5,3 mkr (kommunal mark) utanför Kalberg. Svenska kyrkan har accepterat en 
egen insats i lösningen av markaffären som innebär att berörd hänsynsmark ej behöver
ersättas vilket för kommunen är värt ca 700 000 kr. Överenskommelsen grundar sig på 
kommunledningens uttalade krav om att kyrkan ska kunna visa på en egen insats i markbytet. 
Med detta inberäknat kvarstår en mellanskillnad på 180 000 kr som kommunen ska erlägga 
till Svenska kyrkan vid markbytet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Målsättningen om jämförbara värden och likvärdig areal har genom förslaget uppnåtts. 
Markägare Areal Värde 

Svenska kyrkan 196 ha ca 6,2 mkr 
-700 000 kr (egen insats) 

Piteå kommun 214 ha ca 5,3 mkr 
180 000 kr mellanskillnad (Piteå kommun betalar) 

Motivering 
Den kommunala bytesmarken ligger utanför tätorterna och bedöms inte ha betydelse för andra 
samhällsintressen eller annars ha ett strategiskt läge som gör att marken kan vara värdefull för 
samhällsutvecklingen i stort. Markbytet innebär för Piteå kommun: 
+ Ett tätortsnära, välbesökt och uppskattat frilufts- och rekreationsområde kan säkerställas 
med avseende på natur- och kulturupplevelser och kommuninvånarnas behov. 
+ Befintliga friluftsanläggningar har tagits fram ideellt genom en stor arbetsinsats. Genom 
markbytet kan anläggningarna långsiktigt drivas och skötas av Karlbergföreningen då marken 
säkerställs för ändamålet. 
+ Markbytet ligger i linje med den i översiktsplanen önskade markanvändningen då 
Karlbergområdet är utpekat som ett utvecklingsområde för natur och rekreation. För utpekade 
naturområden med sociala värden är avsikten att ta fram 
utvecklingsprogram för hur området kan utvecklas och säkerställas för friluftslivet. 
+ Svenska kyrkan bidrar på ett tydligt sätt med en egen insats i satsningen på att lösa 
markfrågorna kring Karlbergs rekreationsområde. 

- Ca 200 ha av den kommunala skogsmarken omförs till rekreationsmark vilket begränsar 
möjligheten till avkastning på denna mark. 
- En mellanskillnad på ca 180 000 kr ska erläggas till Svenska kyrkan. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): byta rubrik på ärendet till Markbyten Karlberg. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kartbilaga Karlberg 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 106 
Minskning av antalet platser för ensamkommande barn 
Diarienr 18KS79 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
anpassa organisationen för ensamkommande barn till att omfatta de som anvisats och kommer 
att anvisas samt för ytterligare ca tio platser. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att, i 
den mån det går, fylla platserna genom att i samverkan med närliggande kommuner upplåta 
platser mot full finansiering. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 § 203 beslutat om en organisation för mottagande av 
100 ensamkommande flyktingbarn. Antalet ensamkommande barn har sedan dess minskat 
och Migrationsverket sänker sin prognos radikalt till ett antagande att ca 1500 barn kommer 
till Sverige under nästa år. Vidare så har staten sänkt sina ersättningar till kommunerna för 
mottagande av ensamkommande barn samt att någon ersättning inte längre utgår för tomma 
platser. Därför stängs Samhällsbyggnads boenden allt eftersom behovet minskar. 

Detta problem uppstår hos alla kommuner vilket leder till att alla inte kommer ha möjlighet 
att behålla eller driva sina verksamheter för ensamkommande barn. Piteå kommun har redan 
en väl fungerande verksamhet för ensamkommande barn men för att bibehålla kvaliteten inom 
verksamheten krävs en inte alltför låg volym. För att uppnå detta finns möjlighet till 
samverkan med andra kommuner. Piteå kommun erbjuder efter förfrågan från närliggande 
kommun boende och erhåller då ersättningen från Migrationsverket. Anvisad kommun står för 
övriga kostnader. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V): bifall till förslaget med förtydligande i 
tjänsteskrivelsen där näst sista meningen får lydelsen "Piteå kommun erbjuder efter förfrågan 
från närliggande kommun boende och erhåller då ersättningen från Migrationsverket". 
Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M): endast föreslå att 
kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa organisationen för 
ensamkommande barn till att omfatta de som anvisats och kommer att anvisas. 
Johnny Åström (NS): bifall till förslaget med ändringen till max 10% av platserna. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) m.fl. förslag. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Ny organisation för mottagande av 

ensamkommande barn § 17, 2017-12-07 
 §58 Minskning av antalet platser för ensamkommande barn 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 107 
Bestämmelse om uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till 
medarbetare och förtroendevalda i Piteå kommun 
Diarienr 17KS650 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva Bestämmelser för utdelning av 
minnesgåvor till förtroendevalda i Piteå kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva Bestämmelser för utdelning av 
minnesgåvor till arbetstagare hos Piteå kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen anta Bestämmelse om uppvaktning och 
utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och förtroendevalda i Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
För att säkerställa att Piteå kommun uppfattas som en enhetlig arbetsgivare är det viktigt att 
uppvaktningar och utdelandet av jubileumsgåvor sker på likartat sätt för alla medarbetare. I 
bestämmelsen framgår vad som gäller vid uppvaktning av de som fyller 50 år, har uppnått en 
25-årig anställningstid, pensionsavgång, som slutar på egen begäran, vid dödsfall och de år 
julklapp delas ut. 

I samma bestämmelse tydliggörs på vilket sätt förtroendevalda ska uppmärksammas när de 
innehaft förtroendeuppdrag i 25 år. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och 

förtroendevalda i Piteå kommun 
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§ 108 
Rapportering gemensam servicenämnd för Piteå och Älvsbyns 
kommuner 
Diarienr 18KS168 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering för gemensam
servicenämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för gemensam servicenämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner ska 
nämnden kvartalsvis till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten ska innehålla dels en 
budgetuppföljning och en prognos för budgetutfallet, dels en verksamhetsuppföljning enligt 
de riktlinjer för detta som respektive fullmäktige fastställt. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll 2018-02-14 gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 
 Årsredovisning 2017 -Gemensam servicenämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 109 
Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 4 2017 
Diarienr 18KS159 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 4 2017. 

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2017. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS Kvartal 4 -2017 
 Protokollsutdrag Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 -2017 § 46 2018-02-21 
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§ 110 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 
2017 
Diarienr 18KS160 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej 
verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 2017. 

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2017. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 45 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 111 
Svar på motion (SLP) om rättvisare lärarlöner 
Diarienr 16KS675 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om rättvisare 
lärarlöner. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

kommunfullmäktige skjuter till de ekonomiska medel som behövs för att korrigera de 
"orättvisa" lärarlönerna 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: Den svenska modellen - löneavtal sker mellan fack och arbetsgivare - har inte 
fungerat när det gäller den offentliga sektorn. För det privata fungerar det generaliserat så här: 
krav på högre lön från facket kompenseras med fortsatt vinst + effektivisering + prishöjning 
på produkten. 

Kommunen är arbetsgivare för sina anställda men är också en politisk organisation företrädd 
av partier med politiska idéer. Förstelärarnas 5.000-kronors lönelyft var ett politiskt 
ingripande av alliansregeringen. Lärarlönelyftet, ungefär samma kriterier, ett politiskt ingrepp 
från nuvarande regering. 

Facit blev en katastrofal orättvisa där vissa får 8.000 kr mer i månadslön för att göra samma 
jobb som tidigare. Sämstelärarna får i princip ingenting. En del lärare var tydligen 
kvalificerade för löneökning men fördelningen av tillgängliga summor var då slut och dessa 
fick ingenting. Då det fackliga avtalet är klart får rektorerna en summa pengar att fördela efter 
eget godtycke med godkännande av facket. Detta avtal korrigerar inte de problem som 
uppstått genom riksdagspolitikernas ingripande. 

Riksdagspolitikens ingrepp i lärarlöner måste därför korrigeras politiskt av den lokala 
parlamentet när effekterna blir totalt fel. Alla är nog överens om att "bättre" lärare förtjänar 
högre lön men när skillnaderna är för stora så blir hela skolarbetet lidande. 

Barn och utbildningsnämnden måste därför både få i uppdrag att korrigera lönenivåerna till en 
mer rättvis och acceptabel nivå. Bun måste därför få mer pengar till sin budget. Hur 
fördelningen av pengar skall gå till och hur mycket pengar som behövs är en fråga som 
lärarkollegiet, fackföreningar, skolledning, rektorer och andra berörda inom kommunen bäst 
tillsammans kan reda ut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har den 13 februari 2017, § 51, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 7 mars 2018 
De centrala avtalen mellan arbetsgivarparten SKL och lärarfacken, samt Piteå kommuns 
riktlinjer för lön och lönebildning bygger på lönesättning som baseras på att lönen ska sättas 
individuellt utifrån uppställda kriterier som ska vara väl kända för medarbetarna. De statliga 
satsningarna med förstelärare och Lärarlönelyftet (LLL) hade andra intentioner med tydliga 
kriterier som fastställts av Skolverket. I Skolverkets information om LLL kan man läsa: 
”Löneökning vid LLL ska ges utöver ordinarie lönerevision. LLL ska alltså inte påverka den 
ordinarie löneöversynen.” Om Piteå kommun skulle korrigera den inverkan som de statliga 
satsningarna inneburit bryter det mot det centrala avtalet och Piteå kommuns egen riktlinje. 

Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen då 
förslaget strider mot de centrala avtalen och Piteå kommuns riktlinje för lönebildning 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”När det gäller lönesättning är kommunen arbetsgivare och frågan bör behandlas därefter. Det 
är viktigt att lönesättning är en fråga mellan fack och arbetsgivare. Jag tror inte motionären 
heller vill ha en ideologiskt styrd lönesättning. Det skulle skapa en ohållbar situation och 
försvaga såväl facken som politikens förmåga att styra verksamheten effektivt. Politikens 
viktigaste roll är att sätta upp mål och inriktning för verksamheten inte att detaljstyra 
verksamhetsfrågor. 

Sen kan jag inte undvika att bli förvånad av storleken på Anders Nordins plånbok det kommer 
en ständig ström av ofinansierade utgiftsförslag som om skol och landsbygdspartiet fått styra 
skulle ekonomiskt utarma kommunen. 

Därför föreslår jag i likhet med kommunledningsförvaltningens förslag avslag på motionen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 112 
Svar på motion (SLP) om lika lön, lika utbildning, lika arbete 
Diarienr 16KS703 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om Lika lön, lika 
utbildning, lika arbete färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

att principen att lika utbildning för lika arbete skall ge lika lön. 

att samtliga undersköterskor skall få lika stor del av den kommunala lönesatsningen 
på undersköterskor 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: Utifrån bland annat ett flertal artiklar i Piteå-Tidningen; 28/9, 22/9, 18/9, 14/9 
(2016 KLF anmärkning) så framgår det att utbildade undersköterskor, men som är 
titulerade/klassificerade som boendehandledare (där yrkestiteln är boendehandledare), 
boendestödjare och personliga assistenter och liknande, utför ett likartat arbete som personer 
som tituleras som undersköterskor (där yrkestiteln är undersköterska), inte får den 
ekonomiska undersköterskesatsning som Piteå Kommun utlovat. 

Andra kommuner tolkar avtalet mellan fack och kommun annorlunda än vad Piteå Kommun 
gör. Då fack och kommunala avtalshandläggare inte tolkar avtalet på samma sätt och 
kommunerna tolkar samma avtal olika så blir det och övergår det därför till att bli en rent 
politisk fråga som måste avgöras av kommunens fullmäktigeförsamling. 

Utbildning är viktigt och skall alltid premieras. När krav ställs på att en anställd skall ha en 
viss utbildning så skall lönen sättas enligt vad den gruppen erhåller. Detta är också en 
jämställdhetsfråga där yrket innehavs av en stor andel kvinnor. Det är också en ekonomisk 
jämlikhetsfråga där det är viktigt att utbildade i låglöneyrken får uppmuntra och stöd. Det är 
mycket olyckligt att Piteå avviker på ett negativt vis jämfört med andra kommuner avseende 
relationen till sina anställda. 

Kommunfullmäktige har den 13 februari 2017, § 50, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 9 mars 2018 
Våra centrala parter (SKL och Kommunal) blev klara med ett treårigt löneavtal i slutet av 
april 2016. Avtalet omfattar alla Kommunals medlemmar, med en särskild satsning på de med 
titel undersköterska. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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I Piteå kommun är det endast inom äldreomsorgen som det finns anställda med titel 
undersköterska och så har det varit under lång tid. Personal som arbetar inom boenden i stöd 
och omsorg hade tidigare titel vårdare/vårdarinna, men sedan 2008 ändrades titeln till 
boendehandledare då den titeln på ett bättre sätt beskriver uppdraget. 
Det är korrekt att vid rekrytering av boendehandledare anger man som utbildningskrav, 
genomförd utbildning från omvårdnadsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Vilket 
innebär att vi har boendehandledare med många olika utbildningsbakgrunder. Det finns andra 
titlar inom stöd och omsorg som boendestödjare och personliga assistenter som kan ha 
omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren har funnit vara bra för att 
bedriva en god och kvalitativ verksamhet. 

Det centrala avtalet lyfter inte fram utbildningen utan titel undersköterska. I Piteå kommun 
har vi för avsikt att följa de centrala avtalen och hålla oss till det som man har kommit 
överens om i den centrala förhandlingen. 

I löneavtalet 2017 hade de centrala parterna vidgat begreppet undersköterska till att även 
omfatta boendehandledare. Inför löneöversynen 2017 beslutade Piteå kommun att ta med fler 
titlar än vad det centrala avtalet sa, vilket innebar att även personliga assistenter, 
boendestödjare m.fl. omfattades av undersköterskesatsningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige 
anser motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag vidhåller att politiken inte bör besluta i specifika frågor som rör löneavtal utan att det är 
en fråga för arbetsmarknadens parter. Som kommunledningsförvaltningens svar anger så har 
de centrala parterna i 2017 års förhandlingar vidgat gruppen som berörs av satsningarna och 
att det föranlett en annan tolkning från Piteå kommun sida. Där utöver sker en löneöversyn för 
att identifiera och på sikt åtgärda orättfärdiga löneskillnader inom kommunen. 

Med det så föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen för färdigbehandlad, då 
motionärens ambition med motionen bör kunna bedömas uppfylld”. 
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§ 113 
Svar på motion (SLP) om Storgatans inglasning 
Diarienr 17KS522 

Beslut 
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige att avslå motionen om Storgatans inglasning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

att en sedvanlig enkel utredning företas för att undersöka möjligheten om att åstadkomma en 
inglasning av Storgatan där de positiva fördelarna av en sådan utredning redovisas. 

Dessutom anförs i motionen: 

Piteå är en sommarstad, en turiststad och en handelsstad. Handeln är viktig för Piteå. Ändå är 
handelsbalansen ojämlik i förhållande mellan t ex Luleå och Piteå till Piteås nackdel. Fler 
åker till Luleå för att handla än tvärtom. Sannolikt beroende på ett större utbud av varor och
produkter som finns på Storheden jämfört med Backen i Piteå. Även gågatornas utbud talar 
till Luleås fördel. 

Piteå har försökt att satsa på vinteraktiviteter med mycket blandat resultat. Dessutom har 
insatserna av kortvarig karaktär. Piteå har marknadsfört sig som en småstad. Med tillkomsten 
av höga byggnader typ Kust hotell, Stadsberget, ”Snusdosan” och påbyggnader våningsplan 
på existerande byggnader samt höga nya våningskomplex är den bilden inte 
överensstämmande med verkligheten. Piteå framträder alltmer som en förtätad verklig stad 
med höga byggnader där den totala småstadskaraktären nästan helt försvunnit. 

Det finns dock en möjlighet att ha kvar Piteå som en småstad, vända utveckling på 
handelsområdet och göra Piteå till en attraktiv handelsstad också på vintern samt också 
poängtera att Piteå inte bara är en småstad utan också kan erbjuda en del av storstadens 
kvaliteter. Se även vår motion om utredning om namnbyte till Piteå Stad. 

För några decennier sedan föreslogs att Storgatan skulle inglasas av en herr Skoog. Fördelarna 
var redan då energiekonomiskt fördelaktiga då gatan värms upp men också för att det fanns få 
fastighetsägare längs gatan. Motståndet från många pitebor var dock starkt mot denna tanke 
då man ville ha möjlighet att ha kvar småstadskaraktär och sitta i frisk luft och få solen på sig 
och ströva längs gatan. Så förslaget kom inte ens till ett utredningsstadium. 

Nu är situationen helt annorlunda där Piteå utvecklats med högre byggnader och 
småstadskaraktären utanför Storgatan nästan försvunnit. Ett visst problem har uppstått för 
handeln då denna flyttat ut från centrum och till Luleå. 

Turismen och turisterna förflyttar sig till vattnet under varma sommardagar. I förhållande till 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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samtliga av årets dagar så är de varma soliga dagarna få. Större delen av året, när det är vinter, 
när det är kallt, när det regna och när det blåser så är Storgatan endast en transportväg där 
människor skyndar sig bort från gatan möjligtvis till nästa affär eller till närmaste 
parkeringsplats. 

En möjlig lösning på dessa problem är att åstadkomma en inglasning av den uppvärmda delen 
av Storgatan. Tekniken finns nu att öppna glasskyddet över Storgatan när man vill göra så. Då 
får man in den karaktär som många vill ha på sommaren. 

Fördelar som kan uppnås är bland annat: 
Uteservering året runt 
Ett levande centrum 

Ett intressant handelscentrum som lockar besökare från hela norra Sverige och annorstädes
Öppna marknadsplatser för försäljning av den typ av lokal produktion som nu endast sker ett 
par dagar per år 

Marknadsplatser för andra småstadskaraktärsprodukter 
Olika ”events” som nu kan ske ”inomhus” eller i sommarmiljö 

Piteå liksom övriga världen får en allt större andel äldre i sin befolkning. För Piteås del 
bosätter sig många i de centrala delarna. Att kunna vara ute och röra sig även på 
vinterhalvåret förhöjer livskvaliteten för denna ålderskategori. 

Vill man förstärka karaktären av en småstad under tak är det kanske viktigt att inte låta 
projektet utveckla sig till en typ jättegalleria, utan grönska och småstadskaraktär måste stå i 
fokus. 

Här är en luft bild från Asnäs centrum i Danmark när glaset dragits bort. 

Frågan inställer sig om en inglasning klarar de snömängder vi får i Piteå. I Bodö i Norge har 
man glasat in sin Storgata. Här är en bild från denna. 

Vid en planering bör man också tänka möjligheten att använda sig av solpaneler för att med 
dessas elektricitet kunna kyla ner området när det är varmt. Helt enkelt reglera temperaturen 
till ett behagligt uteklimat. 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, § 213, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, den 13 mars 2018 
Samhällsbyggnadsnämnden delar inte bedömningen att en inglasning av Storgatan bidrar till 
att bevara småstadskänslan. Tvärtom skulle Piteås stadskärna förvanskas då gränserna mellan 
inne och ute suddas bort och känslan att vara inomhus uppkommer. En öppen storgata är en 
viktig och omistlig del av stadsmiljön och upplevelsen av vår stad. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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En inglasad storgata skulle i upplevelsen bli lik gallerian ”Småstaden.” Där dominerar 
känslan av att vara inomhus, trots glastak och husfasaderna som kantar ”gränderna”. Däri 
befintliga restauranger och caféers uteserveringar upplevs därför inte heller som sådana. 
Människors sorlande på öppen gata ger en annan ljudbild än den som finns i slutna rum. Det 
är stor skillnad att röra sig i frisk luft och känna solen, vind, regn och snö. Den befintliga 
uppvärmningen gör att alla befolkningsgrupper redan idag kan röra sig problemfritt på 
Storgatan, hela året runt. 

Delar av Storgatan ingår i riksintresset för kulturmiljövård, risk finns att det skulle ta skada. 
Utformningsmässigt är det tveksamt var ett inglasat tak kan sitta, befintliga byggnadshöjder är 
mycket varierande. Det är således mycket utmanande att få en tillfredställande gestaltning. 
Rent tekniskt sett är snöhantering, ventilation och brandskydd frågor som skulle behöva lösas. 
Bedömningen är att Piteå centrum har ett bra utbud av handelslägen i skyddat läge i de två 
befintliga galleriorna och en öppen gågata som möjliggör för uteserveringar. Frågan är om 
Piteå behöver en tredje inomhusgalleria. Handelsstudien Piteå (2014) betonar vikten av att det 
genuina och lokala är det mest eftersökta. Piteås storgata, som är känd som Sveriges första 
gågata, är genuin och förknippas av många med Piteå. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig 
därför tveksam om en inglasad storgata skulle locka fler besökare. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om Storgatans 
inglasning 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 mars 2018 
En inglasning skulle knappast bidra till att bevara småstadskänslan. Tvärtom skulle Piteås 
stadskärna förvanskas då gränserna mellan inne och ute suddas bort och känslan att vara 
inomhus uppkommer. En öppen Storgata är en viktig och omistlig del av stadsmiljön och 
upplevelsen av vår stad. Människors sorlande på öppen gata har en annan ljudbild än under 
tak. Det är en stor skillnad att röra sig i frisk luft och känna solen, vind, regn och snö. Den 
befintliga uppvärmningen gör att alla befolkningsgrupper redan idag kan röra sig problemfritt 
på Storgatan, hela året runt. 

En inglasad Storgata skulle i upplevelsen bli lik gallerian ”Småstaden.” Trots ett glastak och 
husfasaderna som kantar ”gränderna” är det svårt att komma ifrån känslan av att vara 
inomhus. Befintliga restauranger och caféers ”uteserveringar” upplevs därför inte heller som
uteserveringar. Även de två exempel som tas upp i motionen är mer lika gallerior än en riktig 
utomhusmiljö. 

Delar av Storgatan ingår i riksintresset för kulturmiljövård, risk finns att det skulle ta skada. 
Utformningsmässigt är det tveksamt var ett inglasat tak kan sitta, befintliga byggnadshöjder är 
mycket varierande. Det är således mycket utmanande att få en tillfredställande gestaltning. 
Rent tekniskt sett är snöhantering, ventilation och brandskydd frågor som skulle behöva lösas. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Min bedömning är att Piteå centrum har ett bra utbud av handelslägen i skyddat läge i de två 
befintliga galleriorna och en öppen gågata som möjliggör för riktiga uteserveringar. Frågan är 
om Piteå behöver en tredje inomhusgalleria för att sammanbinda de två andra, jag tycker inte 
det. Handelsstudien Piteå (2014) betonar vikten av att det genuina och lokala är det mest 
eftersökta. Piteås Storgata, som är känd som Sveriges första gågata, är genuin och förknippas 
av många med Piteå. Jag tror inte alls att en inglasad Storgata skulle locka fler besökare. Ett 
glastak skulle inte bara vara en dyr investering det skulle även förstöra stadskänslan och vara 
ett stort ingrepp i det offentliga rummet. 

Jag ser inga anledningar till att lägga kommunala resurser på att utreda en inglasning och 
yrkar därför avslag på motionen.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 114 
Svar på motion (SLP) om belysning på den kommunala 
återvinningsstationen i Norrfjärden 
Diarienr 17KS42 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om belysning på den 
kommunala återvinningsstationen i Norrfjärden som färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

tillfredsställande belysning anskaffas och uppsättes så att den kommunala 
återvinningsstationen i Norrfjärden är belyst under de mörka timmarna när människor 
vanligtvis lämnar sina förpackningar, tidningar och glasbuteljer. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: När vår motion om att kommunen skulle se till att återvinningsstationerna i 
kommunen ska ha belysning under de mörka timmarna behandlades i kommunfullmäktige år 
2016 klargjorde kommunalrådet Peter Roslund att sådant endast kan ske när kommunen äger 
marken. Kommunalrådet Roslund tydliggjorde att då skall belysning finnas. Eftersom 
kommunen äger marken där Norrfjärdens återvinningsstation är placerad skall därför 
tillfredsställande belysning finnas. Någon sådan finns inte. 

Tips 1: Kolla upp alla återvinningsstationer i kommunen och om någon är på kommunal mark 
och saknar belysning så etablera därefter en sådan. 

Tips 2: På gamla Konsum i Norrfjärden; på väggen som vetter mot återvinningsstationen 
sitter två lampor som lyser upp fasaden. Undersök möjligheten att etablera rörelsedetektor och 
tillräckligt kraftiga lampor som riktas mot återvinningsstationen så kan man kanske på ett 
enkelt och billigt vis lösa belysningsproblemet. 

Kommunfullmäktige har den 13 februari 2017, §49, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 februari 2018 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är verksamhetsutövare och ansvarar för
återvinningsstationerna (ÅVS). Piteå kommun har vidtalat FTI problemet med att flera av 
FTI’s stationer saknar belysning, senast vid ett samrådsmöte hösten 2017. FTI meddelade 
dock att de inte avser att sätta upp belysning på stationerna, då det inte finns något sådant 
lagkrav. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Pireva har därför tagit initiativ till samråd med Piteå Kommun och PiteEnergi, för att 
gemensamt titta på frågan. Inventering gällande förutsättningarna på de olika stationerna
pågår, vilket syftar till att få en bild av vilka ÅVS som skulle beröras och vad det skulle kosta 
att åtgärda belysningen på dessa. Då underlag i dagsläget saknas är det för tidigt att uttala sig 
om vad detta kan komma att leda till. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att få belysning på alla återvinningsstationer skulle givetvis vara önskvärt. Det är dock 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar att se till att återvinningsstationerna är 
tillgängliga, det är min bestämda åsikt att detta även borde inkludera belysning i områden där 
det behövs. Kommunen ska inte behöva ta på sig uppgifter som andra intressenter har ansvar 
över. Eftersom FTI inte tar sitt ansvar har ett initiativ tagits inom Piteå kommun koncernen 
för att se över möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra belysningen generellt på 
återvinningsstationerna. 

En första uppskattning visar på en kostnad på mer än 1 mkr för att förse alla
återvinningsstationer med belysning. Översynen fördjupas nu med mer detaljer runt 
kostnaderna. Med den som grund görs också en prioritering av i vilken ordning 
återvinningsstationerna kan förses med belysning. Jag ser inte att det är fullmäktiges roll att 
besluta om belysning på enskilda återvinningsstationer. 

Eftersom de stationer som motionären förespråkar omfattas av översynen föreslår jag därför 
att kommunfullmäktige anser motionen för färdigbehandlad. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Håkan Johansson (M): bifall till förslaget med ändring av sista 
delen i anförandet från; ”Om detta blir verklighet är givetvis…” ersätts med: "En första 
uppskattning visar på en kostnad på mer än 1 mkr för att förse alla återvinningsstationer med
belysning. Översynen fördjupas nu med mer detaljer runt kostnaderna. Med den som grund 
görs också en prioritering av i vilken ordning återvinningsstationerna kan förses med 
belysning. Jag ser inte att det är fullmäktiges roll att besluta om belysning på enskilda 
återvinningsstationer. Eftersom de stationer som motionären förespråkar omfattas av 
översynen föreslår jag därför att kommunfullmäktige anser motionen för färdigbehandlad.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 115 
Svar på motion (SLP) om kommunalt bidrag till enskilda 
avloppsanläggningar 
Diarienr 16KS527 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om kommunalt bidrag till 
enskilda avloppsanläggningar. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

ett generöst kommunalt bidrag ges till de fastighetsägare som utifrån ett viktigt allmänt 
miljöintresse tvingas installera en acceptabel avloppsanläggning på sin fastighet eller tvingas 
ansluta sig till ett avloppssystem som används gemensam av en grupp av fastigheter. 

Dessutom anförs i motionen: 

Ansvar 
Latrin, toalettavfall i slutna tankar samt slam och filtermaterial från enskilda avlopp utgör 
vanligtvis hushållsavfall. Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att hämta och 
omhänderta dessa avloppsfraktioner. Behandlingen utförs ofta hos kommunala 
avloppsreningsverk. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshanteringen. I föreskrifterna regleras närmare vad som 
gäller kring tömning av enskilda avlopp, som tillgänglighet, ansvar och undantagsmöjligheter. 

Lagstiftning 
Nära hälften av alla avloppsanläggningar i Sverige bedöms inte vara godkända. Ungefär 130 
000 av dem har enbart slamavskiljning och är direkt olagliga. Otillräcklig rening av 
avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och kustvatten. 
Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det i dag i Sverige cirka 700 000 enskilda 
avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större 
reningsverken gör tillsammans. Två nya lagar föreslås. Det handlar bland annat om krav på 
rening av smittämnen och inte enbart näringsämnen, som dagens lagstiftning innebär. 

Det finns cirka 3000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Avloppsanläggningar med dålig 
reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om 
bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar eller 
vattentäkter. För att värna om grundvattnet och ytvattnet samt minska risk för människors 
hälsa är det viktigt med avloppslösningar som har bra reningsförmåga. Det finns många 
avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som 
miljömässiga skäl. Piteå kommun har påbörjat ett arbete med att se över vatten- och 
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

               
           

           
             

   
               

    
               

                
     
                   

              
           

              
           

               
     

            
             
                

               
        

          
               

               
            
                  

          

                 
            

            
               

           

            
                

     

  
          

        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 57 (64) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-09 

(57 av 312)

Totalt omfattar utredning ca 900 fastigheter. För att få en hanterbar storlek på projektet har 
den geografiska avgränsningen genomförts utifrån två kriterier: närhet till den kommunala 
huvudvattentäkten samt centrala omvandlingsområden i Piteå. Det finns även önskemål från 
flertal fastighetsägare inom de aktuella områdena att få en standardhöjning för vatten och 
avlopp. 

Ekonomisk problembild samt argumentation 
1. Att få till stånd acceptabla avloppslösningar är något som gynnar alla i kommunen. Det 
råder ett så kallat allmänintresse. 
2. Den enskilde ägaren av en i verkligheten undermålig anläggning ser inte detta som ett 
problem. I sådana fall skulle ägaren till anläggningen ha vidtagit de åtgärder som krävs för att 
få till stånd en bra anläggning. 
3. Vid köp av en fastighet så vet man vad som ingår i fastigheten. Köparen bör också veta och 
känna till vilka åtgärder som måste vidtagas, till exempel om vattnet inte håller godtagbar 
standard samt kvaliteten på avloppsanläggningen som fastigheten är ansluten till. Både 
fastighetsägaren liksom kommunen har båda ett visst ansvar att hålla sig informerad om vad 
som kan krävas av en nybliven fastighetsägare under den närmaste tiden framöver. 
4. Den personliga ekonomin bestämmer i mycket stor grad vilken fastighet och var den är 
belägen som är möjlig att köpa. 
5. De dyraste och attraktivaste fastigheterna finns i centrala Piteå med stadsnära landsbygd. 
6. Generellt sett är fastigheterna billigare ju längre bort från centrum dessa är belägna. 
7. Till alla företeelser finns det undantag men generellt sett kan man nog konstatera att många 
som är bosatta på landsbygden och i glesbygden har en sämre socioekonomisk situation än de 
som har råd med mera mot centrum närliggande fastigheter. 
8. De fastigheter som saknar godtagbara avloppsanläggningar är belägna på landsbygden. 
9. Anläggningar som varit godtagbara och godkända sedan 10-20 år tillbaka i tiden eller ännu 
längre tillbaka håller ibland inte längre måtten med nuvarande krav. Detta är dock inget som 
en enskild fastighetsägare hade kunnat förvänta sig vid tidpunkten för köpet av fastigheten. 
10. En ny anläggning ökar inte värdet på ett hus. Saknas anläggning så är det mera troligt att 
nuvarande fastighetsvärde sjunker med samma summa som en ny anläggning kostar. 

Man kan uttrycka det som så att ett allmänt intresse, i form av en för den enskilde 
fastighetsägaren helt okänd pålaga, läggs på många landsbygdsbor med en svag ekonomisk 
situation. Många innehavare av en numera icke acceptabel avloppsanläggning vet sannolikt i 
bakhuvudet om att man borde ha en bättre anläggning. Att man inte införskaffat en sådan 
beror till största delen på att den egna ekonomin inte förmår detta. 

Som framgår av nedanstående dokument från Pireva avseende krav och till Pireva 
anslutningskostnader så kan det för en enskild fastighetsägare bli så dyrt att man i värsta fall 
inte kan bo kvar på fastigheten. 

Anslutning utanför verksamhetsområdet 
Vid anslutning till kommunalt VA utanför verksamhetsområdet tillämpas Regler för VA-
anslutning utanför verksamhetsområde. Kommunal VA-anslutning erbjuds enbart genom 
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upprättande av avtal, som bl.a. innebär att VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA) ska 
tillämpas. 

Fastighetsägaren/Föreningen som vill ansluta ansvarar själv för att anlägga, bekosta och 
underhålla alla ledningar och eventuella VA-installationer (t.ex. pump) som behövs från 
anvisad förbindelsepunkt ca 0,5 m från befintlig kommunal huvudledning. Fastighetsägaren 
måste även ordna alla eventuella tillstånd för ledningsdragning om andra fastigheter måste 
passeras. 

Avgiften (2016) till Pireva för anslutning utanför verksamhetsområdet är: 
Anslutning av vatten och spillvatten Inkl. moms 76 236 kr 
För tillkommande bostadsfastighet utöver en där gemensam förbindelsepunkt nyttjas 11 232 
kr 

Anslutning enbart vatten 
Upprättande av förbindelsepunkt 42 588 kr 
För tillkommande bostadsfastighet utöver en där gemensam förbindelsepunkt nyttjas 4 212 kr 

Anslutning enbart spillvatten 
Upprättande av förbindelsepunkt 53 844 kr 
För tillkommande bostadsfastighet utöver en där gemensam förbindelsepunkt nyttjas 7 020 kr 

Fram till 1998 fanns ett kommunalt bidrag att söka för förbättring av enskilda vatten och 
avloppsanläggningar. Det finns därför numera en mycket god anledning att införa ett generöst 
kommunalt bidrag till installation av avloppsanläggning för de fastighetsägare som utifrån ett 
kommunalt allmänintresse tvingas installera en godtagbar sådan anläggning. 

Kommunfullmäktige har den 5 september 2016, §238, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 februari 2017 
Enligt miljöbalken 9 kap 1 § definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet. 
Detta gäller allt utsläpp av avloppsvatten, även små enskilda avlopp. Utsläppen kan orsaka 
miljö- och hälsoproblem och det finns därför ett krav på att avloppsvatten skall avledas och 
renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 

Före 1998 fanns det ett bidrag som Piteå kommunen gav fastighetsägare när de skulle åtgärda 
sina enskilda avlopp. Erfarenheten från den tiden kan inte säkerställa att fler personer 
åtgärdade sina avlopp tack vare bidraget. Generellt sett så åtgärdas nästan inga avlopp om inte 
de blivit utdömda av en inspektör 

Skall enskilda avlopp få bidrag borde rimligtvis även de som ansluter sig till det kommunala 
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avloppsnätet få bidrag. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att uppfylla de regler och lagar som gäller är ett personligt ansvar för varje fastighetsägare.
Detta kostar pengar oberoende vilken lösning man har. Även för de som är uppkopplade till 
kommunalt VA gäller att de ska bära sina egna kostnader. Att därför ge ut ett generöst bidrag 
till just kommunmedlemmar som har enskild avloppsanläggning skulle bryta mot 
likställighetsprincipen som fastställer att kommunen inte får behandla sina medlemmar olika. 
I de fall ett område nyansluts till kommunalt VA kan dock ersättning utgå för att befintlig 
enskild anläggning blir onyttig. Detta regleras i Riktlinjer för inrättande av 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 116 
Svar på medborgarförslag om användande av Blomska Gården 
Diarienr 16KS650 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om användande 
av Blomska Gården. 

Ärendebeskrivning 
Det har 2016-10-24 inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande 
yrkanden: 

Använd Blomska Gården som mötes- och styrelseplats för olika föreningar samt nyttjande av 
lokalerna av Piteås amatörmålare och konsthantverkare 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Jag blev ordförande i Piteå konstförening i början av 80-talet. Vi hade våra styrelsemöten i 
Blomska gården. Det var en utmärkt lokal för styrelsemöten. Där fanns kök och toalett. Där 
fanns många ateljéer som nyttjades av lokala konstnärer och konsthantverkare. Där var liv och 
aktivitet, en spännande mötesplats. Där finns gott om parkeringar. Vad som behövs är 
två ramper för tillgänglighet. På nedre planet finns plats för tre utövare med ev. handikapp. 
Problemet är tillgängligheten till övervåningen. Anna Elmén är inkopplad för att diskutera 
detta med Tore Häggbom och Florian Steiner. Kultur-och fritidsnämnden samt 
kulturförvaltningen samt kulturchefen Micael Jonsson har informerats. Blomska gården kan 
således stå kvar och eventuella ändringar får diskuteras med arkitekten Florian Steiner. Satu 
Takkinen och Ann-Katrin Sämfors skapade där. Samtliga jag diskuterat med tycker att idén är 
förträfflig. 

Kommunfullmäktige har den 21 november 2016, § 313, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 2 november 2017, §68 

Byggnaden är ett timrat boningshus med portlider där de äldsta delarna härrör från 1700-talet 
och stod tidigare i kvarteret Lekatten på Häggholmen. Fastigheten har haft två ägare. 
Troligtvis byggdes delarna ihop när det blev en ägare. 1877 köpte Olof Gustav Blom 
fastigheten som gett namnet ”Blomska gården”. För att bevaras flyttades byggnaden till 
befintlig plats på 1930-talet. Huset finns medtaget i kulturmiljöprogrammet och tillskrivs ett 
högt kulturhistoriskt värde. Något formellt skydd i detaljplanen finns inte. 

1983 inkom Folkpartiet i Piteå med en motion till Kommunfullmäktige. Förslaget var att 
flytta byggnaden till stadsparken. Lämplig användning ansågs t ex. kaffeservering och 
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utställning sommartid, verkstad till konsthantverkare, promenadändamål för ”kvar i stan”-
människor och boende med anhöriga från Österbo. 

Jan-Olov Lundström gjorde en utredning år 1994, där han föreslog att huset bör få en varsam 
användning och flytt till den stadsmiljö den är byggd för, till Häggholmen eller Norrmalm. 
Planen för området P78/103 anger ”Område för allmänt ändamål”. Inga servitut eller 
myndighetsförelägganden funna. Fastighetsbeteckningen är Stadsön 1:1 Taxeringsvärde 
saknas då den är klassad som kulturbyggnad. 

Förslaget kräver både in- och utvändiga åtgärder. Uppvärmningen är mycket energikrävande 
och elinstallationerna måste åtgärdas. Att iordningsställa denna byggnad för vinterbruk 
bedöms som kostsamt. 

Tillgänglighet ute och inne i byggnaden saknas i dagsläget – hiss saknas, byggnaden har höga 
trösklar, toaletterna är små och har inte RWC-mått. Köket är mycket slitet och kräver total 
upprustning. 

För att iordningställa lokalen måste pengar äskas vilket innebär avskrivningskostnader och 
framtida hyreskostnader. I dagsläget finns inga pengar avsatta för ändamålet. 

Fastighets- och serviceförvaltningen anser att byggnaden är olämplig för åretruntverksamhet 
då den är i dåligt skick och föreslår därför att Fastighets- och servicenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kultur och fritidsnämndens yttrande, antaget den 17 oktober 2017, §50 

Förslaget kräver både in- och utvändiga åtgärder och det största ingreppet avser 
tillgängligheten till övervåningen då det saknas hiss. Vidare så är uppvärmningen av lokalen 
undermålig och måste åtgärdas om det ska kunna bedrivas verksamhet i lokalen vintertid. För 
att iordningställa lokalen måste pengar äskas vilket innebär avskrivningskostnader och 
framtida hyreskostnader. Oavsett vilket förvaltning som äskar pengar krävs en ramökning av 
budgeten då det inte finns pengar avsatta för ändamålet i nuläget. Den tänkta målgruppen 
måste finansiera marknadsmässig hyreskostnad med egna medel, vilket förmodligen inte är 
tänkbart. 

Utifrån beskrivningen av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna framstår alternativet 
att gå vidare med förslaget som ej genomförbart i nuläget. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Blomska gården, dess användning och placering har utretts ett flertal gånger och diskuterats 
flitigt under lång tid. Utifrån alla utredningar kan konstateras att en renovering för att nå en 
acceptabel standard gällande tillgänglighet och uppvärmningskostnader skulle bli mycket 
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kostsamt. Byggnaden värde är i första hand kulturhistoriskt och skulle möjligen kunna 
användas för verksamhet sommartid utan större investeringar. Jag instämmer i både 
fastighets- och servicenämndens och kultur- och fritidsnämndens bedömningar att det inte är 
motiverat att renovera fastigheten för åretruntbruk och att en sådan renovering skulle ge 
orimliga hyreskostnader för eventuella hyresgäster. 

Jag föreslår utifrån det att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 
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§ 117 
Svar på medborgarförslag om förändring och uppdatering av 
detaljplan (Pitholm 47:13) 
Diarienr 17KS96 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för komplettering 
av tjänsteskrivelsen och kartmaterial. 

Ärendebeskrivning
Det har 2017-02-08 inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande 
yrkanden: 

att detaljplanen över det aktuella skogsområdet uppdateras och förändras till att vara skyddad 
mot bebyggelse och kalhuggning. (Pitholm 47:13) 

att vi närboende är sakägare när frågor om det aktuella skogsområdet uppkommer. 

att förvaltningen som har skogsskötsel i det aktuella skogsområdet får direktiv för att främja 
skogens långsiktiga skötsel så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av 
industrin. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Bondön är idag ett betydelsefullt område för friluftsliv där ett marint centrum kommer att 
växa fram omkring Bondökanalen, enligt Piteå kommun planer, med restaurang och 
möjligheter för turbåtar att stanna till. Sjöbodar kommer att kanta kanalen och ett stugområde 
planeras på södra sidan. Fritidshus och bostadshus finns i närområdet och allt detta 
tillsammans med båtlivet bidrar till en levande skärgård. 

Nära inpå detta område finns industrin på Haraholmen och vi vill starkt och tydligt framföra 
hur viktigt skogsområdet som ligger mellan industrin och bebyggelsen på Bondön är. Skogen 
öster om Sunpine är av allra största vikt och bör skötas ansvarsfullt och planeras långsiktigt så 
att risken för en avverkning som skulle blottlägga fabriksområdet inte uppstår. Denna 
skogsskärm skyddar mot visuell exponering av industrin, mot buller från hamnen och lukt 
från Sunpine och Pi revas OFA anläggning. Skogsskärmen är helt avgörande för oss 
närboende och för att ge det marina centrumet bästa möjligheter för att bli en lyckad satsning. 

Idag finns inga, av oss, kända planer hos Piteå kommun att minska eller ta bort skogsskärmen 
men vi vill i förebyggande syfte peka på de svårigheter och stora negativa konsekvenser som 
skulle uppstå om det skulle förändras. Vyn från kanalområdet skulle drastiskt försämras om 
den utgörs av industribyggnader och för närboende skulle skärmen som möjliggör att industri 
och närboende kan leva sida vid sida försvinna. Buller, trista industrivyer och illaluktande 
utsläpp skulle komma oacceptabelt nära för alla som har intresse för friluftsliv i detta område, 
då skogen utgör skydd mot detta. 
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Kommunfullmäktige har den 13 februari 2017, § 64, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 2 november 2017 
Området berörs av fyra detaljplaner och för delar av området finns redan ett sådant skydd i 
detaljplanen som efterfrågas. Andra delar är inte detaljplanelagda såsom skogen runtom 
fritidshusen både söder om Bondökanalen (Haraholmsudden) och Kartudden. 

Fastighetsägare till bebyggelsen på Bondön är, och kommer att vara, sakägare i frågor som 
berör det aktuella området. Markägare av det aktuella området är Piteå kommun och 
samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för förvaltning av den kommunala marken. 

Samhällsbyggnads avdelning Fysisk planering delar förslagsställarens uppfattning om vikten 
av att behålla skogsskärmen mot bebyggelsen på Bondön och Kartudden och föreslår därför 
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att främja skogens långsiktiga skötsel i 
skogsområdet öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av 
industrin. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att blanda bebyggelse med industriell verksamhet i närhet av varandra kräver att speciell 
hänsyn tas så att de störande inslagen blir så små som möjligt. Skogen i detta område utgör en 
naturlig barriär som skiljer bebyggelsen från det industriella området vid Haraholmen. Piteå 
är en kustkommun och det är viktigt värna om den skärgårdsnära bebyggelsen. För mig är det 
därför självklart att detta skogsområde ska skyddas för att inte blottlägga industriområdet mot 
bebyggelsen på Bondön och Kartudden. 

Jag föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att främja skogens långsiktiga skötsel i skogsområdet 
öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av industrin.” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för 
komplettering av tjänsteskrivelsen och kartmaterial. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-03-27 

§ 44 
Begäran om medel ur Centrala potten för exploatering villaområden 
Strömnäsbacken och Ljungheden 
Diarienr 18KS155 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar reserverade investeringsmedel på 2,2 mkr till Strömnäsbacken och 3,5 mkr till 
Ljungheden. 

Medlen lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030, 46 
000 invånare. Efterfrågan på kommunala tomter är högt och detta ställer krav på kommunen 
att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Piteå kommun har två stycken 
nya kommunal bostadsområden på gång, Strömnäsbacken och Ljungheden. Detaljplanerna för 
områdena kommer att gå upp för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden i april. Så snart 
detaljplanerna är antagna påbörjas byggnationen av gator, vatten och avlopp samt övrig 
infrastruktur i samarbete med de kommunala bolagen Piteå Renhållning och vatten och Pite 
Energi. 

Strömnäsbacken: 24 tomter + en förskola. Detaljprojektering och framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling pågår. 2018 planeras utförande av gator och gång- och 
cykelvägar (ca 750 meter villagata och 390 meter gång- och cykelväg inom området) och 
2019 urgrävning och breddning av Nötövägen, en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats 
med gångpassage samt 470 m ny gång och cykelväg längs med Nötövägen. 

Ljungheden: 16 tomter + ett flerbostadshus. Detaljprojektering och framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling pågår. 2018 planeras utförande av gator och gång- och 
cykelvägar (ca 390 meter villagata och 350 meter gång- och cykelväg), samt en upphöjd 
korsning med tre ramper. 

Klubben: Alla tomter är nu sålda och projektet ska färdigställas med beläggning av gator (650 
m). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner begäran om reserverade 
investeringsmedel på 2,2 Mkr till Strömnäsbacken, 3,5 Mkr till Ljungheden och 0,4 Mkr till 
beläggning Klubben. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att 
medlen lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

Yrkanden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-03-27 

Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): avslag till att bevilja 0,4 mkr till beläggning till 
Klubben. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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1 Introduktion 

1.1 Beställare 
Kommunstyrelsen Piteå Kommun 

1.2 Bakgrund 

Som ett led i att göra Piteå attraktivt och uthålligt så vill vi lyfta frågan om källsortering i 
skola och förskola. Vi har ett förvaltningsövergripande ansvar för detta och ett 
gemensamt intresse av att skapa ett hållbart Piteå. Förutom att skola och förskola är några 
av de största verksamheterna i kommunen så har också arbetet med barn och ungdomar 
det goda med sig att det skapar beteenden som ger stora miljövinster över lång tid. 

2 Mål och verksamhetsnytta 

2.1 Projektmål 
Projektet ska åstadkomma en fungerande avfallssortering i skola och förskola där barn och 
ungdomar är delaktiga. Kärlen ska en enhetlig och utformning och märkning som löper 
genom barnets hela skolgång från förskola till gymnasiet. 

2.2 Verksamhetsnytta/effektmål 
 Miljönytta genom att större del av avfallet går till återvinning istället för förbränning. 

 Pedagogisk nytta då barnen lär sig att sortera avfallet vilket de även tar med sig hem 
och påverkar sina föräldrar. 

 Lägre kostnader för verksamheten då vi sorterar avfallet i stället för att slänga allt i 
brännbart. 
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3 Krav på projektet 

3.1 Förutsättningar 

I avfallsplan är målet följande: 

”År 2014 har kommunen och kommunala bolag ett väl inarbetat arbetssätt för 
avfallshantering och källsorterar relevanta fraktioner avfall vid samtliga 
arbetsplatser/områden/skolor där kommunen har möjlighet att påverka 
avfallshanteringen.” 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. (Miljöbalken 2 kap. 
5 §) 

Förutsättningarna vid projektets start är att det inte sker någon systematisk sortering 
varken vid förskola eller skola. Däremot tas en mängd initiativ där förskolepedagoger, 
fritidspedagoger och lärare, tillsammans med barnen, sorterar det avfall som uppstår i 
verksamheten. 

3.2 Avgränsningar 

Projektet omfattar verksamheterna förskola och skola. Friskolor och friförskolor ingår inte i 
projektet. 

4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Beskriv kopplingar och beroende till andra projekt och/eller andra förhållanden utanför 
projektets mandat som kan påverka projektet resultat. 

Arbetet med avfallssortering utgör ett starkt stöd till förskolornas och skolornas arbete med 
utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. 
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5 Planer 

5.1 Tidplan 
2012 Sept 

2013 

Sep-Okt 

2014 Jan-april 

September 

November 

2015 Mars 

2016 Januari 

Aug/sept 

2017 Mars 

Augusti 

2018 Mars 

Aug 

Plockanalys 

Solander utväljs till projektområde 

Underlag för dagsläget i soputrymmen. Goda exempel 
från andra kommuner. Kolla med städ kring tömning av 
kärl. Förslag på olika kärl samt kostnader. Ta fram ett 
förslag till projektplan. 
Förslag till projektplan till KSAU med begäran om 
finansiering. 

Planering för genomförande i Pilotområde Solander. 

Gränssnitt tas på central samverkan. 

Uppstart sortering i Solanderområdet. 

Uppstart Infjärdenområdet: Sjulnäs, Svensbyn, Böle 

Kickoff Infjärden 
Träff ledningsgrupp Strömbacka 
Planering och träffar med rektorer, fack och personal 
Strömbacka 

Uppstart Strömbacka 

Uppstartsmöten Hortlaxområdet, Pitholmsområdet, 

Kickoff Hortlax, Pitholm 

Uppstart Centrala stan 

Kickoff Centrala stan 

Utvärdering, projektavslut 
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6 Budget 

6.1 Projektkostnader 

Ungefärliga materialkostnader för införande av sortering. 

Högstadium 
Strömbackaskolan 
Grundskola 4-6 
Grundskola f-3 
Förskola/avdelning 

50.000 
330.000 
25.000 
15.000 

350 

Respektive förvaltning/ avdelning bidrar till de personella kostnaderna. 

6.2 Resurser 
Samtliga deltagande förvaltningar/ avdelningar samt PIREVA bidrar med tid. 
Följande förvaltningar deltar i projektet: 

 Fastighetsförvaltningen avdelningar: städ och vaktmästeri 
 Utbildningsförvaltningen, central enhet samt kommunens skolor och förskolor 
 Utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan inriktning Industri-trä 
 Inköpsavdelningen som stöd i upphandlingsprocess 

6.3 Projektfinansiering 
Budgetmedel äskas löpande från klimatpott. 

7 Projektorganisation 

7.1 Organisationsplan 
Presentera ett förslag till organisationsplan för projektet: 

 Projektägare Utbildningsförvaltningen 

 Projektledare: Fredrik Marklund UBF 

 Projektmedlemmar Anders Söder (fastigheter-vm), 
Elisabeth Caesar (fastigheter-städ) 
Niklas Johansson (Pireva) 
Maria Wiklund (samhällbyggnad) adjungerad 
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7.2 Roller, ansvar och befogenheter 

UBF: Projektledning, dialog med rektorer, förskolechefer och pedagoger, Inköp av kärl 
Städ: Utplacering av kärl, tömningsrutiner, dialog med vaktmästeri, UF 
Vaktmästeri: abonnemang, soprum, uppmärkning 
SAM: Bevakning av projektet som en del i kommunens hållbarhetsarbete 
Inköp: Upphandling 
Pireva: abonnemang, soprum, uppmärkning 

7.3 Externa kontakter 
Olof Täfvander, SanSac, levarantörer av kärl till projektet 
Trisco Specialsnickerier ritning och konstruktion av personalrumsmöbler 

8 Kommunikation 

8.1 Kommunikation och rapportering inom projektet 
Projektmöten hålls i anslutning till genomförande. I genomsnitt har projektgruppen 
träffats mellan 4 och 6 ggr/ år. 

Uppföljning har skett på samtliga enheter genom minst en kontakt ca 1 månad efter 
uppstart. 

8.2 Kommunikationsplan utanför projektet 
Projektet har inte haft någon kommunikationsplan. 

9 Hållbar utveckling 
Beskriv hur projektet förhåller sig till de tre aspekterna ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. 

Att arbeta med att minimera, sortera och materialåtervinna det avfall som uppstår vid våra 
förskolor och skolor bidrar till en minskad belastning på natur och råvarukällor. Det bidrar 
också till minskade transporter vilket sammantaget bidrar till en större ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

Att eleverna gjorts delaktiga skapar engagemang och intresse att arbeta hållbart, i projektet 
har vi också tagit hjälp av en grupp elever som har haft svårigheter i sin skolgång och 
projektet har skapat att stort engagemang och stolthet hos elever som annars varit vana att 
misslyckas i skolan. Detta ser vi som en viktig bit i att hålla projektet socialt hållbart. 
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10 Risker och möjligheter 

10.1 Riskbedömning 

Upplevd otydlighet kring ansvarsfördelning, tömningsrutiner. Ovilja att sortera om det 
innebär merarbete. Generellt har vi funnit att ju äldre elever desto svårare att få gehör för 
sortering i verksamheten. Under projektets gång har upplägget för kommunikation vid 
genomförandet omarbetats ett flertal tillfällen. 

10.2 Framgångsfaktorer 
Alla parters aktiva samverkan och delaktighet. Avsättande av nödvändiga resurser från 
samtliga inblandade förvaltningar. 

11 Överlämning och leverans 
Överlämnande BUN, SAM 

12 Projektavslut 
Projektet avslutas då samtliga skolor i Piteå Kommun erhållit kärl för sortering av sitt avfall. 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

VAD VAD VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Avtalsuppföljning Avtal tecknas men nyttjas inte vid 
köp vilket leder till färre 
anbudsgivare och 
konstnadsfördyringar, pris, 
felaktigt jämfört med avgtal 
(Kännbar och möjlig) 

9 

Rutiner för beställning och köp, 
Avtal och villkor jämfört med 
betalda fakturor 

Ramavtal Avtalscontroller inom 
Inköp/ekonomiavd. 

Uppföljning av tecknade avtal 
avseende pris och villkor, 
avtalstrohetsmätning 

Inköpschef fortlöpande, övergripande 
återrapport till KS/KF i samband med 
årsbokslut 

Riktlinjer MR och mångfald inte får 
genomslag i organsiationen, minskad 
mångfald kan leda till minskad 
befolkningsutveckling 

Risk att inte kunskapsbyggande 
hos medarbetarna prioriteras. 
(Kännbar och mindre sannolik). 

6 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Processledaren för arbetet 
med mänskliga rättigheter. 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Rapport till KS dec 2018 

Leverera adekvat service till företagare Företag med tillväxtambitioner 
eller etableringsbehov får inte 
kontakt alternativt får inte den 
hjälp de har rätt till (Allvarlig, 
mindre sannolik). 

8 

Uppföljning av svarsfrekvens på 
företagslots, kontinuerlig 
uppföljning vid 
Näringslivsenhetens 
arbetsplatsträff. 

Kontinuerlig uppföljning vid 
Näringslivsenhetens 
arbetsplatsträff 

Näringslivsavdelningen Nyckeltal samt process Rapport via ÅR samt löpande till 
Näringslivschef 

Uppdrag som KF beslutat 
Uppdrag som beslutats 
genomförs inte i enlighet med 
beslutet av berörd nämnd eller 
styrelse (Kännbar, möjlig) 

9 

Sponsring De motprestationer som finns i 
sponsringsavtal genomförs inte. 
(Lindrig, möjlig) 

6 

Demokrati: Otillbörlig påverkan Risk för förtroendevalda och 
tjänstepersoner att utsättas för 
hot, hot om våld, otillbörlig 
påverkan (Kännbar, sannolik) 

12 

Demokrati: förutsättningar för högt 
valdeltagande 

Tillgänglighet till lokaler och 
valmaterial. Säkerhet vid 
vallokaler (Allvarlig, mindre 
sannolik) 

8 

VAD VAD VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

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 styr och 
ledningssystemet. 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet. 

Kommunlednings-
förvaltningens ledningsgrupp. 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet. 

Rapport till KS i samband med årsbokslut. 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Kontrollmiljö/ kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

Kontrollansvarig 

Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god 
ekonomisk hushållning 

Uppföljning 

Uppföljning 

Kontrollmetod Rapport Kontrollmoment 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning 

Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning Kontrollmiljö/ kontrollaktiviteter 

(80 av 312)



 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 

   
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Finansförvaltning Felaktiga placeringar, för stort 
risktagande, spekulation, ett 
ickeagerande (Allvarlig och 
mindre sannolik). 

8 

Dokumentation och information 
från resp bank, manuella rutiner 
inom enheten 

Kapitalförvaltning Ekonomer inom  
Ekonomistyrning/ Ekonomiavd. 

Processöversyn inkl 
dokumentation, Fortlöpande 
analys av placeringar utifrån 
Finanspolicy och Finansriktlinjer. 

Ekonomichef, veckovis uppdatering. 
Övergripande återrapportering till KS i 
samband med månads-, delårs och årsbokslut. 

Tillväxtpolitiska reserven Att utbetalningar inte följer 
fastställda riktlinjer (Lindrig, 
möjlig). 

6 

Uppföljning av utbetalningar från 
den tillväxtpolitiska reserven 

Kontinuerlig uppföljning Näringslivsavdelningen Process Rapport till KS 

VAD VAD VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 

Löneutbetalning Felaktiga löner utbetalas, 
uppkomna löneskulder inte 
regleras, brott mot centrala avtal. 
(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. 

Chef för Lönecenter. Chefen följer upp arbetet 
veckovis, kontroll av fellistor för 
åtgärd. Utbildning av ny personal 
och ett pågående 
utvecklingsarbete för att 
förbättra rutiner. 

Personalchef och chef för Lönecenter har 
återkommande möten för att följa upp 
verksamheten och klargöra eventuella 
oklarheter i vem som ska göra vad. 

Utlämning av information. Chefer, medarbetare eller 
politiker hanterar 
offentlighetsprincipen eller 
dataskyddsförordningen felaktigt 
eller felaktigheter i utgivna 
rapporter. (Kännbar och möjlig). 

9 

Uppföljning av inkomna ärenden 
och utgivna rapporter 

Förvaltningschef Via diarium och 
rapportgranskning 

Årligen, till KS 

VAD VAD VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och 

förebyggs 

Dokumenthantering räkenskapsmaterial Felaktig gallring av 
räkenskapsmaterial (Allvarlig och 
mindre sannolik). 

8 

Arkiveringsrutiner av 
räkenskapmaterial i 
pappersformat och digitalt 
format, manuella rutiner inom 

Räkenskapsmaterial Ekonomikonsulterna inom 
Ekonomiadministration/ekono 
miavd. 

Processöversyn inkl 
dokumentation, 
dokumenthanteringsplan stäms 
av med arkivarie 

Enhetschef Ekonomiadministration 
fortlöpande. 

Kommunala anslagsavlan Att beslut inte vinner laga kraft. 
(Kännbar, mindre sannolik). 

6 

Informations- eller formatfel 
enligt kommunallagen. Driftstopp 
på webb eller i foaje. 

Drift foaje, Drift Webb, (Drift 
rapport IT), Följa 
rättsutveckling för att 
säkerställa att funktionen är 
tillräcklig. 

Medborgarservice säkerställer 
och Ärendehanteringsgruppen 

MBS daglig koll drift foaje, ÄHG 
Kontrollerar form och info 1 ggr/ 
månad, ÄHG omvärldsbevakning 
rättspraxis för Digital 
anslagstavla. 

Drift rapport xx ggr per år chef Styrning och 
Ledning, Avikelserapportering och 
rättsutveckling kontenuerligt till chef styrning 
och ledning. 

Rutiner och organisation av nya 
dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsens rutiner och 
system för att klara nya 
dataskyddsförordningen är inte 
klart i tid till 25 maj 2018. 
(Kännbar och möjlig). 

9 

Avstämningar kontinuerligt med 
projektledare och verksamhetens 
företrädare på varje avdelning 
inom förvaltningen. 

Projektplan och aktiviteter Förvaltningschef Provning och test av att rutiner 
och systemstöd fungerar. 

Avrapportering juni 2018 till kommunchef. 

Kontrollmiljö/ kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

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

Granskningsområde rutin/process Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Riskbeskrivning Väsentlighet- och riskbedömning Uppföljning 

Uppföljning 

Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig 

(81 av 312)



 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Modell för 
konsekvensbedömning 
KONSEKVENS: 

4 - Allvarlig 4 8 12 16 
3 - Kännbar 3 6 9 12 
2 - Lindrig 2 4 6 8 
1 - Försumbar 1 2 3 4 
SANNOLIKHET: --> 1 - Osannolik 2 - Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik 

(82 av 312)
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måndag den 9 april 2018 

Instruktion för kommunchef 
Följande instruktion för kommunchefen är fastställd av kommunstyrelsen 2018-04-09, § 90 

Innehållet i denna instruktion ska beslutas i kommunstyrelsen en gång varje mandatperiod och/eller i 
samband med att ny kommunchef anställts. Instruktionen ska även kunna aktualiseras för revidering 
när det finns behov av detta. 

Arbetsuppgifter relaterade till den politiska organisationen 

Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott, men kan delegera till andra att ansvara för beredning och föredragning. För ärenden 
som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse ansvarar kommunchefen för komplettering med 
yttrande och beslutsförslag. 

Kommunchef: 

 ansvarar för verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

 ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag och biträda både den 
politiska ledningen och oppositionen i styrelsen. 

 ska inför kommunstyrelsen alltid rapportera om större händelser eller avvikelser inom 
tjänstemannaorganisationen och kommunledningsförvaltningen samt återrapportera de 
uppdrag som kommunstyrelsen givit kommunchefen 

 ansvarar för att samberedning sker av ärenden innan de behandlas av facknämnd då beslut ska 
tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 ska biträda kommunstyrelsen och ta nödvändiga initiativ i den uppsiktsplikt över nämndernas 
verksamhet som beskrivs i kommunallagen. 

 ska ansvara för att de av kommunfullmäktige beslutade ledningskonsekvenserna och andra av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslutade uppdrag verkställs i hela organisationen 

 ansvarar för rekrytering av förvaltningschefer tillsammans med personalchef och 
facknämndens ordförande. Beslut om anställning av förvaltningschef tas av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott. 

 har närvaro-, yttrande- samt initiativrätt i samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt i Piteå 
kommunföretags (PIKAB) styrelse. 

 bör närvara vid kommunfullmäktiges möten och ska närvara när kommunfullmäktiges 
ordförande så beslutar. 

Kommunens ledande tjänsteman 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

(84 av 312)
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måndag den 9 april 2018 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman. Kommunstyrelsen anställer chefen, ger uppdrag 
och är den instans chefen rapporterar till. 

Kommunchef: 

 ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt i enlighet med de styrande dokument som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställt. 

 ansvarar för förvaltningsorganisationens principer för styrning, ledning samt uppföljning, 
utvärdering och kontroll utifrån av kommunfullmäktige beslutad styr- och ledningsmodell. 

 är chef över förvaltningscheferna. Förvaltningschefsgruppen utgör den samlade 
ledningsfunktionen för kommunen som samordnar övergripande frågor för hela kommunen. 

 är chef för kommunledningsförvaltningen under kommunstyrelsen och ansvarar för 
förvaltningens ledning. 

 kan initiera organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen. Förvaltningens 
avdelningsorganisation beslutas av kommunstyrelsen. 

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter 

Kommunchefen ska hålla sig informerad om verksamheterna i kommunens bolag och ansvarar för 
samordning med kommunens förvaltningsorganisation. 

I förhållande till externa parter ska kommunchefen uppmärksamt följa de frågor som är av betydelse 
för kommunen. Kommunchefen ska, för tjänstemannaorganisationens räkning, företräda Piteå i 
regionala och nationella sammanhang i strategiska och övergripande frågor samt ha ett övergripande 
ansvar för att kommunen i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang. 

Media 

I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot media som följer av bl. a. 
offentlighetsprincipen. Kommunchefen är ansvarig för mediakontakter som rör kommunstyrelsens 
förvaltning. Kommunstyrelsens ordförande har huvudansvar för mediakontakter i politiska frågor. 

Kommunchefen kan hänvisa mediakontakter till annan tjänsteman inom kommunen. 

Uppföljning av uppdraget 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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måndag den 9 april 2018 

Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef och ansvarar för medarbetar‐
och lönesamtal med chefen. 

Övrigt 

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kommunchefen en 
drivande roll för att utveckla och effektivisera de kommunala verksamheterna. Chefen har också en 
roll i utvecklingen av kommunen som ort. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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§91 
Arvode – ordförande 
gemensam kost- och 
servicenämnd Piteå och 
Luleå kommuner för 2018 
18KS223 
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Revidering av 
delegationsbestämmelser 
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Delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen Delegationsordning 2009-11-30 § 259 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 8 2018-04-09, § 92 Tills vidare 
Dokumentinformation Anger till vem kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt i vissa 

ärenden/grupper av ärenden 
Dokumentet gäller för Förtroendevalda och tjänstemän 
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Sid 2 

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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Sid 3 

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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Sid 4 

Delegationslista 

1. Allmänna ärenden .............................................................................................................5 
2. Handlingar- utelämnande avslagsbeslut............................................................................5 
3. Sponsring enligt riktlinjer för Piteå kommuns sponsring..................................................6 
4. Externt finansierade projekt ..............................................................................................6 
5. Markanvisningsavtal- ej detaljplanelagt område...............................................................6 
6. Köpehandlingar fastigheter ...............................................................................................6 
7. Inköp..................................................................................................................................7 
8. Indrivningar och avskrivningar av fordringar ...................................................................8 
9. Optionsrätt .........................................................................................................................8 
10. Deklaration för mervärdeskatt...........................................................................................8 
11. Borgensförbindelse - bostadsförsörjning ..........................................................................8 
12. Bank ..................................................................................................................................8 
13. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt .............................................................................................................................9 
14. Omfördelning från driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår i enlighet 

med verksamhetsplan antagen av KF................................................................................9 
15. Kapitalförvaltning .............................................................................................................9 
16. Beslutsattest.......................................................................................................................9 
17. Personalfunktion..............................................................................................................10 
18. Anställningsbeslut ...........................................................................................................11 
19. Lönebeslut vid nyanställning för:....................................................................................11 
20. Uppsägning, avsked, disciplinära åtgärder samt avstängning:........................................11 
21. Godkännande av bisyssla: ...............................................................................................11 
22. Beslut om särskild avtalspension samt om åtgärder om att kvarstå i tjänst efter uppnådd 

pensionsålder:..................................................................................................................12 
23. Beslut om ledighet med eller utan lön:............................................................................12 
24. Beslut om ledighet för fackligt uppdrag:.........................................................................12 
25. Omplacering i samband med rehabilitering: ...................................................................12 
26. Säkerhetssyddarbetet och säkerhetsarbetet .....................................................................12 
27. Ärenden avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE), och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten 
och den olycksförebyggande verksamheten....................................................................13 
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Sid 5 

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 inkommit 
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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Sid 6 

E Räddningstjänsten Räddningschef; 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 

F Övriga ärenden Avdelningschef styrning och ledning; Ers: 
kommunjurist 

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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Sid 7 

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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Sid 8 

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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Sid 9 

beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt 

16 Beslutsattest Delegat 
A Beslutsattestera för förvaltning Förvaltningschef 
B Beslutsattestera för avdelning Avdelningschef 
C Vidaredelegera beslutsattest Förvaltningschef 

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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17 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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18 Anställningsbeslut Delegat 

19 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. 

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 

20 Uppsägning, avsked, disciplinära 
åtgärder samt avstängning: 

Delegat 

A Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

B Övriga anställda Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 
för sig 

21 Godkännande av bisyssla: Delegat 
A Förvaltningschef Kommunchef 
B Avdelningschef Förvaltningschef 
C Övriga anställda Förvaltningschef 
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Sid 12 

22 Beslut om särskild avtalspension 
samt om åtgärder om att kvarstå i 
tjänst efter uppnådd 
pensionsålder: 

Delegat 

26 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 

A Förvaltningschef Kommunchef 
B Övriga anställda Förvaltningschef tillsammans med 

personalchef 

23 Beslut om ledighet med eller utan 
lön: 

Delegat 

A Förvaltningschef Kommunchef 
B Övriga anställda Närmaste chef 

24 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. 

25 Omplacering i samband med 
rehabilitering: 

Delegat 

A Anställda mellan verksamheter Personalspecialist inom rehabilitering* 
*Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner 
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Sid 13 

27 Ärenden avseende lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), lag om 
brandfarliga och explosiva varor 
(LBE), och annan lagstiftning med 
anknytning till räddningstjänsten 
och den olycksförebyggande 
verksamheten 

Delegat 

A Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i ärenden 
med stöd av 5 kap 1 § och 2 § första 
och andra stycket LSO 

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef 

B Utfärda föreläggande och förbud i 
ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra 
stycket LSO 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

C Medge att en fastighetsägare utför 
eller låter annan utföra sotningen på 
den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § 
andra stycket LSO 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

D Återta medgivande, enligt 
delegationspunkt 17c, för 
fastighetsägare att genomföra 
sotning på den egna fastigheten 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

E Utfärda förelägganden och förbud 
enligt 3 kap 6 § andra stycket i 
samband med kontroll från 
brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 
§ tredje stycket LSO 

Säkerhetsansvarig; 
Ers: Kommunchef 

F Besluta om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall, 
t ex vid soteld, enligt 3 kap 1 § andra 
stycket Förordningen om skydd mot 
olyckor (FSO) 

Av Piteå kommun utsedd skorstensfejar-
tekniker samt av Piteå kommun utsedd 
räddningsledare 

G Meddela föreskrifter eller förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus 
enligt 2 kap 7 § FSO 

Räddningschef; 
Ers: Ställföreträdande räddningschef 

H Avgöra att beslut ska gälla även om 
det överklagas enligt 10 kap 4 § 
andra stycket LSO 

Beslutsfattaren 

I Besvara remisser från andra 
kommunala myndigheter i ärenden 
rörande detaljplaner, bygglov m m 
som ej är av principiell karaktär eller 
i övrigt av större vikt 

Utsedda tillsynsförrättare 

J Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt den 

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef 
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Sid 14 

allmänna ordningsstadgan och lagen 
om allmänna sammankomster 

K Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt 
brottsbalken rörande t ex 
spridningsrisk vid eventuell brand 

Aktuell räddningsledare efter samråd med 
ställföreträdande avdelningschef 

L Utse tjänstemän med rätt att besluta i 
tillståndsärenden enligt 17 § andra 
stycket och 18 § andra stycket LBE 

Räddningschef; 
Ers: Ställföreträdande räddningschef 

M Besluta om återkallning av tillstånd 
enligt 20 § LBE 

Räddningschef; 
Ers: Ställföreträdande räddningschef 

N Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE. 

Räddningschef; 
Ers: Ställföreträdande räddningschef 

O Utfärda förelägganden och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE. 

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef 

P Remissvar till Länsstyrelsen rörande 
tillstånd att bedriva vårdhem, 
barnstugor m.m. 

Utsedda tillsynsförrättare efter samråd med 
ställföreträdande räddningschef, eller med 
räddningschef vid omfattande karaktär 

______________________________________________________________ 
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 
Revidering KS 2018-04-09, § 92 
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2017-11-29 
Sid 1 (22) 

Årsrapport för delägarekommuner och dess bolag 

Inledning 
Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 90 mil norr om Stockholm och 
15 mil söder om polcirkeln. I slutet av augusti 2016 hade Piteå kommun 
41 767 invånare enligt SCB (Statistiska centralbyrån). Piteå är en stark 
handels- och konferensstad med många evenemang som lockar både 
pitebor och besökare utifrån. Stora Nolia, Piteå summer games, Piteå 
dansar och ler, Festspelen, PiteDragway, Piteå havsbad är några av de 
evenemangen och anläggningar som lockar till sig tusentals besökande 
varje år. 

Piteå som kommun är vidsträckt - med sin yta på 31 kvadratmil är den 
större än hela Blekinge län. Inom kommunens gränser finns över fyrtio 
byar av olika storlek. Kommunen omfattar skärgård, kustlandskap men 
även inland. Piteå kommun lockar med gammelskog och vildmarker. I 
yttre skärgården kan vi fortfarande hitta orörd natur med strandnära 
granurskogar, gammal tallskogar och rödlistade växt- och djurarter. 

I kommunen finns en handelshamn där verksamheten främst består av 
hantering av skogs-produkter, papper och sågade trävara som 
exporteras. Importen och exporten består av flis, massaved, 
petroleumprodukter och kemikalier och är en betydande del av den 
totala godsmängden som passerar hamnområdet. 

Skador i kommunen under 2017 
Under det gångna året har Piteå Kommun registrerat 340 skador i 
skaderapporteringssystemet varav 18 är ansvarskador. De skador som 
sticker ut är skadegörelse (239st) och vattenskador (43st). Vattenskador 
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Sid 2 (22) 

är den skadetyp som kostat kommunen mest pengar under 2017 
(649 300kr). Tyvärr kan kommunen inte göra en generell jämförelse över 
tid då skaderapporteringen i SIV påbörjades i år för de flesta 
verksamheterna. Endast fastighet- och serviceförvaltningen har 
rapporterat i SIV under en längre tid. 

Av dessa 340 skador anmäldes 22 skador (4 egendomsskador resterande 
ansvar) till försäkringsbolaget vilket är normalt för kommunen. 
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Sid 3 (22) 

1. Kommunens organisation för säkerhetsarbete 

Styrande dokument 
Piteå kommun har ett flertal styrande dokument på olika nivåer, från 
kommunfullmäktige till verksamhetsnivå, som styr säkerhetsarbetet i 
Piteå kommun. 

Policy för säkerhetsarbetet - Kommuns säkerhetsarbete har som syfte 
att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medarbetare, 
medborgarna och de som vistas i kommunen samt för vår egendom och 
miljö där personsäkerheten alltid skall prioriteras högst. Kommunen skall 
aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot. 
Policyn ska ingå som en del i kommunens kvalitetsarbete. Denna policy 
omfattar samtliga säkerhetsområden som kommunen arbetar inom. 
Tillämpningen av policyn sker med konkreta riktlinjer. I dessa riktlinjer 
regleras de instruktioner och rutiner som skall tillämpas för 
säkerhetsarbetet i kommunen. Detta dokument reviderades under 2017 
och fastställdes av kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för säkerhetsarbetet – Policyn uttrycker kommunens 
värderingar och ambitioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för 
följande riktlinjer inom de olika områden som säkerhetsarbetet 
omfattar. Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden: 

 Skydd mot olyckor 
 Krishantering 
 Internt skydd 
 Informationssäkerhet 
 Säkerhetsskydd 

Respektive område innehåller en beskrivning av kommunens uppdrag 
och tolkning av lagar eller interna värderingar och intentioner som 
tillfaller respektive område. 

Riktlinjerna innehåller även en skrivelse om ansvaret för 
säkerhetsfrågorna, följer ur det normala. Dessutom innehåller de 
information om säkerhetsorganisationens praktiska uppbyggnad, hur 
den samordnas och ordnad, säkerhetsgruppen och säkerhetsrådet. 

Även detta dokument reviderades under 2017 och kommer att 
fastställdes av kommunstyrelsen under 2018. 
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Sid 4 (22) 

Riktlinjer för internt skydd 
Enligt Piteå kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska närmare 
riktlinjer avseende det interna skyddet utformas i separat dokument. 
Uppdraget att utforma dessa åligger kommunens säkerhetsgrupp. 
Riktlinjer ska utformas för: 

 Förebyggande av inbrott och stöld 
 Förebyggande av skadegörelse 
 Förebyggande av vattenskador 
 Installation av brandskyddsanläggningar 
 Metod för riskanalys 
 Skaderapportering 

Syftet med det interna skyddet är, enligt riktlinjer för säkerhetsarbetet, 
att: 

 identifiera de områden som är mer utsatta för risker än övriga 
 ta fram metoder som syftar till att förebygga att risken utvecklas 

till en skada 
 minimera konsekvenser av inträffad skada. 

Den första versionen av riktlinjer för internt skydd omfattar 
skaderapportering samt installationer av brandskyddsanläggningar. 
Riktlinjen kommer successivt att kompletteras med de områden som 
beskrivs i riktlinjer för säkerhetsarbetet. 

Årsplan för säkerhetsarbetet – En årsplanering för kommunens 
säkerhetsarbete upprättas varje år och fastställs av kommunstyrelsen. 
Planen för säkerhetsarbetet beskriver hur arbetet ska bedrivas inom de 
fem säkerhetsområdena: skydd mot olyckor, krishantering, internt 
skydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt 
säkerhetsgruppens arbete. 
Enligt riktlinjerna skall planen minst innehålla: 

• Vad som ska göras under året 
• Tidplan 
• Behov av personella och ekonomiska resurser 
• När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske 
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Sid 5 (22) 

Pite BRÅ har sedan 2009 en överenskommelse med Polisen. Kommunen 
och polisens avtal om samverkan i brottsförebyggande arbete bygger på 
fem steg: 

1. Kommunen och Polisen samlar in fakta om tillståndet i kommunen. 
2. En gemensam lägesbild upprättas. 
3. Konkreta handlingsplaner upprättas angående lämpliga åtgärder. 

Vem ska göra vad och när? 
4. Konkret operativt arbete vidtas därefter. 
5. Resultaten följs upp och utvärdering sker av genomförda 

brottsförebyggande insatser. Arbetet redovisas till polis- och 
kommunledning. Det ska också särskilt följas upp hur det 
brottsförebyggande rådet fungerat. 

Arbetsgruppen Pite Brå har föreslagit att man i första hand arbetar med 
frågor som rör barn och unga. Det man ser som största problemet i 
denna grupp är alkohol och droger och de följder som detta ger i form av 
skadegörelse. 

Förutom detta arbete har kommunen och Polisen, genom Polisens nya 
organisation, tagit fram Medborgarlöfte: 

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Piteå kommun lovar att gemensamt 
arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom 
följande aktiviteter: 

Genomföra minst 3 medborgarmöten i offentlig miljö 
 Ska genomföras minst 3 tillfällen under året på olika platser i 

kommunen. 
 Gäller i samverkan mellan polis och kommun samt polis och 

föreningar/ organisationer. 
 Medborgarna ska kunna ställa allmänna frågor, få information 

utifrån, lyfta upp frågor som känns viktiga utifrån 
trygghetsaspekten. 

 Polisen samt Piteå kommun ska kommunicera och informera om 
trygghetsarbetet som pågår. Medborgarna ska kunna lämna 
synpunkter utifrån detta arbete. 

Genomföra i snitt en trafikkontroll per dygn inom Piteå kommun 
 För att stävja trafikbrott samt förebygga andra brott. 
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Synlighet och närvaro genom fotpatrullerande poliser 
 Polisen ska sträva för att minst 1 gång per dygn fotpatrullera i och 

kring publika platser i kommunen. 

Kontinuerligt förbättringsarbete med belysning ur ett 
trygghetsperspektiv 

 Genom trygghetsvandringar. 
 Utveckla/ förbättra information och kommunikation kring 

belysningsfrågor i kommunen.” 

Organisation 
Säkerhetsorganisationen består av en säkerhetsgrupp som består av 5 
personer, samt ett säkerhetsråd med en representant från varje 
förvaltning samt en representant från PIKAB (Piteå kommunföretag AB). 
Säkerhetsgruppen arbetar kommunövergripande. 
Säkerhetsorganisationen är underställd kommunstyrelsen och 
samordnas av Kommunledningsförvaltningen. 
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Sid 7 (22) 

2. Skadeförebyggande arbete 

Generellt säkerhetsarbete 

Nya riktlinjer för internt skydd 
Just nu pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för internt skydd inom 
kommunkoncernens fastigheter och verksamheter. Dessa riktlinjer 
kommer tydliggöra vilken nivå kommunkoncernens fastighetsbestånd 
skall hålla när det gäller byggnadstekniskt brandskydd samt tydliggöra 
hur kommunens verksamheter samt hyresgäster skall arbeta för att 
bedriva ett tillfredsställande systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet 
med framtagandet av dessa riktlinjer planeras färdigställas under 2018. 

Enligt Piteå kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska även närmare 
riktlinjer utformas för: 

 Skalskydd 
 Personskydd 
 Uthyrning av lokal 
 Försäkringsskydd 
 Skaderapportering 
 Skadeförebyggande medel 

Skaderapportering 
Då det har varit svårt att för verksamheterna att skapa en rutin runt 
skaderapportering av skadegörelse har kommunen anlitat 
klottersaneringsföretagen att göra detta. De registrerar allt utom 
definitiv kostnad via skaderapporteringssystemets ”app”. På varje 
verksamhet har man sedan tillsatt en funktions om registrerar dessa 
kostnader i systemet och sedan stänger skadan. Detta gäller för all 
skadegörelse utomhus på kommunkoncernens fastigheter. Inomhus är 
det skolornas vaktmästare som anmäler klottret i kommunens 
felanmälningssystem, DEDU, som är integrerat med 
skaderapporteringssystemet SIV. Hur klottersaneringen ska gå till är 
fastställt av kommunstyrelsen i en riktlinje. 

För de mindre frekventa skadorna, så som vattenskador, glas, osv sker 
anmälan på samma sätt som klottret inomhus, men här är det inte bara 
vaktmästarna som rapporterar, utan den som behöver någonting 
åtgärdat måste göra en felanmälan via DEDU för att få det åtgärdar, som 
en arbetsorder. Integreringen av systemen gjordes i slutet av 2016 och 
finansierades av skadeförebyggande medel. 
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Sid 8 (22) 

Fyra gånger per år presenteras rapporter ur SIV för säkerhetsrådet. Men 
bevakning av skadegörelsens frekvens pågår ständigt. Om någonting 
anmärkningsvärt upptäcks rapporteras detta till berörda verksamheter 
internt och externt i olika samverkans forum. 

Instruktion för skadeståndsanmälan vid sak-, person- och ren 
förmögenhetsskada 
För att underlätta arbetet med skaderapportering av ansvarsärenden ute 
i verksamheterna skapades en instruktion för hur, när, vem, vilka och 
varför skaderapportering ska ske och när och hur exgratia (friskrivning) 
ska gå till. Instruktionen innehåller även bilagor med informations och 
råd gällande juridiken runt specifika ärenden så som halk-, egendoms-
och patientskador men även rekommendationer för snöras och 
ojämnheter i vägbanor. 

Klimatanpassningsplan 
Kommunen har under det gångna året genomfört en 
verksamhetsövergripande åtgärdsplan för de risker som utpekande 
verksamhet tror kommer med de klimatförändringar kommunen står 
inför. I åtgärdsplanen ska det finnas information om respektive risk, dess 
riskpoäng, tänkta åtgärder, finansiering och när åtgärden ska vara 
genomförd. 

Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att 
det blir varmare och blötare. Under perioden 2021-2050 kommer 
årsmedeltemperaturen att vara 2,5–3,5 grader högre än under
referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden under ett år 
kommer att vara runt 10 procent mer än under referensperioden, med 
den största ökningen under vintern. Växtsäsongen kommer att vara cirka 
en månad längre och det blir 15-25 dagar färre med snö. 

Målet med planen är att Piteå kommun ska stå bättre rustade inför ett 
framtida klimat och klimatanpassning är integrerad i kommunens dagliga 
processer och bidrar till en hållbar utveckling. 

Kommande år ska dessa verksamhetsövergripande åtgärdsplaner sättas 
samman till en kommunövergripande åtgärdsplan. Kommunen 
identifiera de risker som kommer att kosta mest och som fått höga 
riskpoäng. Dessa risker behöver ett politiskt beslut och i vissa fall en 
extra budget för verkställande. 
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Rapport har sin utgångspunkt i Länsstyrelsen Norrbottens rapport 
”Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och anpassning”. 
Kartläggningen av klimatrisker i Norrbotten är framtagna av 
Länsstyrelsen. 
Förebyggandefallskador för äldre i Piteå 2017-2019 
Under fler år har antalet skador och dödsfall orsakat av fall bland äldre i 
Piteå varit högt. Frågan har funnits med ibland annat kommunens 
Handlingsprogram mot olyckor men har inte varit en prioriterad fråga 
samt att man inte direkt hittat rätta arbetsmetoder för att komma 
tillrätta med problemen. 

Fokus för projektet är att lyfta och stärka frågan om fallskador i Piteå för 
att få fler aktörer att engagera sig i frågan. Projektet kommer inte ta över 
ansvar eller ordinarie arbetsuppgifter från olika inblandade 
verksamheter och aktörer. 

Syfte, mål och inriktning med projektet är att färre äldre i Piteå skadas på 
grund av fall - Piteå ska klättra minst 10 placeringar i Öppna jämförelser-
utgångsvärde år 2013 ranking 203. Projektet påbörjades i slutet av 2017 
men kommer att fortgå fram till 2019 och det är indelat i tre faser: 
Inventering, Kunskapshöja Information, Förankring. Därefter kommer 
själva arbetet med förebyggande åtgärder att genomföras ute i 
verksamheterna. 

Trygghetspunkter 
Kommunen har under 2017 inventerat vilka fastigheter i beståndet som 
skulle fungera som trygghetspunkter och vilka åtgärder som behöver 
genomföras för att fastigheterna ska kunna fungera tillfredställande 
utifrån syftet. 

Syftet med trygghetspunkterna är att i samband med en 
samhällsstörning eller en extraordinär händelse kunna tillfredsställa 
basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i kommunen. 
Målsättningen är att inom acceptabel tid kunna tillhandahålla nödställda 
kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens 
trygghetspunkter. 

Denna plan väntar nu på beslut från kommunstyrelsen. 

GTS-gruppen 
Trafiksäkerhetsgruppen träffas tre gånger per år, syftet med gruppen är 
att genom samarbete med andra aktörer göra Piteå säkrare. Eventuella 
åtgärder lämnas sedan till berörd verksamhet inom kommunen. Under 
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nedanstående rubrik ”teknik och gator” finns bland annat åtgärder som 
denna grupp har tagit fram. 

(137 av 312)



  

   

          
          

      
  

      
         

         
  

        
          

            
              
          

           
         

              
             

   

          
       

            
            

          
         

             
           

          
          

         

           
          
            

           
         

Sid 11 (22) 

Kultur, park och fritid 

Säker och trygg förening är en kvalitetsmärkning för föreningslivet att 
höja status, kompetens och säkerhet. I dagsläget är 14 föreningar 
certifierade och arbetet pågår med ett flertal. 
Syftet är att: 

 vara förberedd om olyckan ändå slår till 
 ledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna trygghet i sitt 
 föreningsengagemang 
 ett medvetet säkerhetstänkande blir en naturlig del för hela 

föreningslivet i Piteå 

Nedanstående aktiviteter/projekt syftar till att aktivera kommunen barn 
och ungdomar för att bland annat minska risken för skadegörelse/brott: 

PUFF´s, ”Piteås unga, friskare framtid”, syfte är att få fler ungdomar att 
bli fysiskt aktiva på sin fritid därför erbjuder vi gratis träning som ett sätt 
att främja hälsa. I samverkan med gym- och träningsanläggningar, ideella 
föreningar och andra organisationer kan vi erbjuda ett brett och varierat 
utbud av kostnadsfria fysiska fritidsaktiviteter till Piteå kommuns barn 
och unga. PUFF vänder sig i första hand till de som kanske aldrig testat 
på träning i någon form, som kanske inte spelar fotboll eller någon annan 
lagsport eller individuell träning. 

PÅPP ”Påse pengar projekt”. Enligt ett beslut i kultur- och 
fritidsnämnden är ungdomsverksamhet där ungdomar har verkligt 
inflytande så viktig att det ska kunna erbjudas alla ungdomar. Alla olika
kommundelar skall ha tillgång till en ”påse pengar”. PÅPP bygger på att 
stimulera och vägleda ungas egna initiativ och därmed öka ungdomars 
inflytande, delaktighet och makt. Medlen är tillgängliga för ungdomar 
som vill söka bidrag till egna arrangemang. Enligt ett beslut i kultur- och
fritidsnämnden kan man ”söka pengar från PÅPP till idéer och projekt 
som inte hör till ordinarie föreningsverksamhet, för vilka andra bidrag 
utgår. I samband med ansökan ställs krav på ungdomars engagemang 
och vilka vuxna som på något sätt deltar i projektet”. 

Pitebor på stan är en aktivitet där kommunen tillsammans med Polisen 
och bostadsbolaget Pitebo samverkar med lokala föreningar för att få 
fler vuxna på stan, och skapa en tryggare miljö i centrum. Konceptet 
visade sig vara både lyckat och uppskattat. Pitebor på stan genomförs 
tillsammans med lokala föreningar/lag som anmält intresse och utsetts 
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att vandra på stan fredag- och lördagskvällar mellan kl. 21-02, under 
perioden juni till augusti. 

Balkongprojektet är en ungdomssatsning av kultur, park och fritid och 
vuxenutbildningen där ungdomar får arrangera aktiviteter för andra 
unga. Under tre ferieperioder under sommaren får tre ungdomsgrupper 
chansen att fixa event för andra unga i åldrarna 13-20 år som inte har 
något att göra under sommarmånaderna. Exempel på aktiviteter kan 
vara volleybollturneringar, filmvisning, utomhusgympa, skattjakter och 
annat. Allt ska vara gratis och allt arrangerande styrs av ungdomarna i 
gruppen under kultur, park och fritids handledning. 

Sommarlovsaktiviteter (Smultron) är aktiviteter under sommarlovet för 
de lite yngre barnen 6-13 år. Här erbjuds olika typer av aktiviteter 
kostnadsfritt. 

Mötesplatser - Kultur, park och fritid vill ge unga en mötesplats att 
hänga på, umgås och träffa vänner. Tillsammans med Folkets 
Husförening, föräldrar och unga samarbetar vi nu med att utveckla 
mötesplatser i kommunens befintliga lokaler, det kan röra sig om 
sporthallar, simhallar m.m. 
Ung Kreativ: Här finns allt den kreative kan behöva för att skaparlusten 
ska komma igång. 

 Norrfjärdens sporthall. Här finns fik, TV/DVD, pingis, air hockeyspel 
och sällskapsspel. 

 Hortlax sim- och sporthall. Här kan man slappa i soffan, kolla på 
tv/DVD, spela biljard eller sällskapsspel. Det finns även ett café i 
anslutning. 

 Furubergskyrkan, Pingis för dig som vill lira. Biljard för dig som vill 
stöta. Replokal för dig som vill musicera. Soffor för dig som vill hänga. 
Fika för dig som är sötsugen. 

 Kaleido, en mötesplats mitt i centrala stan med konsthall och olika 
kreativa miljöer som ska inbjuda till öppna aktiviteter för barn, unga 
och vuxna. Där erbjuds fredag kvällar E-sport café som blivit mycket 
uppskattat. 

 Aktivitetspark: Under året öppnade en nybyggd aktivitetspark för alla 
typer av hjulåkare (skate, kickbike, BMX mm). Den är anlagd på 
Norrstrandsområdet granne med Bouleparken. Detta tros bli en stor 
mötesplats. 
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Socialtjänsten 

Brandskyddsutbildning 
Vart 4:e år utbildar socialtjänsten sin personal i systematiskt 
brandskyddsarbete. Det gäller undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer inom Äldreomsorgens 
verksamheter vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Det gäller 
också all baspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och chefer inom Stöd och omsorgs verksamheter gruppbostäder för 
funktionsnedsatta, daglig verksamhet, boendestödjare, korttids/fritids 
samt missbruksboende. 

Under 2016 påbörjades utbildning inom Äldreomsorgens verksamheter 
som slutfördes i mars 2017. I mars 2017 utbildades berörda chefer inom 
Stöd och omsorg i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) där deras 
chefsansvar var i fokus. Sedan genomfördes en utbildning av Stöd och 
omsorgs personal och chefer under april/maj 2017. 

Patientsäkerhetsberättelse 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör varje år en 
patientsäkerhetsberättelse som visar gjorda kontroller under året samt 
resultatet av dessa. MAS gör även en bedömning av vilket 
förbättringsarbete som behöver göras för att minska risker och deras 
skadeverkningar. 

Räddningstjänsten 

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala 
verksamheter mm) på utbildning har varit god under året. Målsättning 
på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 121 kurser genomförts med 
1876 deltagare. Av dessa deltagare var 1101 kvinnor och 783 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. 
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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 tillsyner genomförts på skolor, äldreboende 
samt särskilt boende. 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnads verksamheter omfattar funktioner som dels rör 
övergripande planerings- och stödfunktioner, dels mer operativ 
verksamhet, vilket präglar de insatser som gjorts och görs i 
skadeförebyggande syfte 

Inom övergripande funktioner: 
 medverkar förvaltningen i lokala BRÅ och i samverkan med 

polisen kring medborgarlöfte och andra trygghetsskapande 
aktiviteter (trygghetsvandringar, tillgänglighetsvandringar, etc.) 
vilket på sikt bör bidra till minskad risk för bland annat 
skadegörelse. De konkreta bidragen handlar i allmänhet om 
framtagande av olika typer av underlag och planer. Arbetet har 
ofta ett mer långsiktigt perspektiv och pågår löpande och 
återkommande, 

 svara förvaltningen för stödfunktioner som GIS, som är av 
betydelse för det skadeförebyggande arbetet i bred mening. GIS-
funktionen har deltagit i projektet ”Tryggt och säkert” (Norr- och 
Västerbotten) 

 driver förvaltningen ett brett upplagt projekt kring 
dagvattenhantering, särskilt i centrala lägen, vars syfte bland 
annat handlar om att minska risker för översvämningar och 
sammanhängande problem. I projektet ligger fokus särskilt på 
kända riskområden utifrån tidigare genomförda 
översvämningskarteringar. 

Inom verksamheter lokaliserade till stadshuset 
 följs kommunövergripande rutiner för t.ex. brandskyddsronder 

mm och övriga rutiner för förebyggande av risker och skador. 

Inom de verksamheter som bedrivs i lokaler med deltagarflöden 
 följs kommunövergripande rutin för systematiskt 

brandskyddsarbete m.m. 
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 ingår i löpande arbete att kontrollera lokaler med avseende på 
tillgänglighet, närvaro, lås m.m. 

 genomförs risk- och konsekvensanalyser vid väsentliga 
förändringar, som t.ex. etablering av utbildningsverksamhet i nya 
lokaler (Kårhuset) 

 pågår ett fortlöpande arbete för att säkra trygghet m.m. i och 
kring boenden för ensamkommande flyktingbarn samt bostäder 
för flyktingar (arbetet fokuserar såväl på brandrisker, risk för 
vattenskador, skadedjur m.m.). Olika typer av informations- och 
utbildningsinsatser genomförs fortlöpande kring olika typer av 
identifierade risker och verksamheten arbetar systematiskt med 
återkommande risk- och konsekvensanalyser som del i 
utvecklingen av verksamheten. 

Inom de verksamheter som är av mer teknisk natur: 
 bedrivs ett långsiktigt trafiksäkerhetsplaneringsarbete, med 

inventeringar och efterföljande åtgärdsplanering. Arbetet är f.n. 
under utveckling och bedrivs som del av det bredare arbete med 
att ta fram en trafikplan som initierades under 2017 

 bedrivs fortlöpande väghållningsarbete för att hålla gatu- och 
vägnät (inkl. gc-vägar) framkomliga och trafiksäkra genom bland 
annat snörörjning, halkbekämpning m.m. En särskild insats rör 
centrala staden, där ett särskilt gångstråk särskilt prioriteras för 
halkbekämpning ur perspektivet att många äldre rör sig efter det 

 sker extra ronderingar kring kända problemmiljöer (exv. 
Busstationen), för att minska skador och öka tryggheten 

 sker sedan tidigare en prioritering av snabb sanering av 
exempelvis klotter 

Samtliga verksamheter har att rapportera skador enligt 
kommungemensamma rutiner i därför avsedda system. Instruktioner och 
anvisningar har förmedlats till berörda verksamheter och ska vara kända 
och implementerade. 

Utbildningsförvaltningen 

Utarbetat rutiner för skaderapportering tillsammans med 
Fastighetskontoret och säkerhetssamordnare. 

Väpnat våld-rutiner är framtagna på kommunens högstadieskolor i 
samarbete med Räddningstjänsten. 
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Brandskyddsutbildning som Räddningstjänsten håller i för samtliga åk7 
och gymnasiet åk1 för att belysa problematiken med anlagda bränder, 
dess orsaker och konsekvenser. Det ingår även områden som 
utanförskap och trafik i denna utbildning. 

Nytt för 2017 är att eleverna på sommarskolan fick besöka 
räddningstjänsten och lära sig om eld och allemansrätt under en 
temadag. 
Omfattande uppfräschning av ytskikt på Strömbackaskolan för att 
minska förekomst av klotter av skadegörelse. 
Medvetet arbetat på kommunens förskolor med större glaspartier för att 
undvika förekomst av oönskade händelser. 

Påbörjat översyn av utemiljöer på kommunens förskolor utifrån 
klimatförändringar. Säkra upp verksamheten utifrån ökad nederbörd, 
värmeböljor etc. 

Aktivt arbete för att minska kränkningar och utanförskap i skolan 

Fastighets och serviceförvaltningen 

Under 2017 har Fastighetskontoret jobbat vidare och utvecklat SBA-
arbetet. Utökat kameraövervakningen där problemen varit som störst. 
Följt av mer samverkan med Polis och Socialkontorets ungdomsgrupp. 
Städpersonalen har genomgått utbildning i allmän brandkunskap, hjärt – 
och lungräddning. Vidare har förbättrade rutiner genomförts för att 
minimera vattenskador med Fastighetsskötarna. 
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3. Systematiskt brandskyddsarbete 

I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor står det: 
”Samtliga chefer med verksamhetsansvar ska utbildas i systematiskt 
brandskyddsarbete vart fjärde år”. Utöver detta utbildas socialtjänstens 
och utbildningsförvaltningens all personal i systematiskt 
brandskyddsarbete och praktiskt brandsläckning vart fjärde år. 
Räddningsnämnden erbjuder utbildningar i systematiskt 
brandskyddsarbete, de är även utförare av tillsyner. 
Uppföljning av handlingsprogrammet sker årligen och sammanställs av 
säkerhetsgruppen till en årlig rapport där kommunen kan se om 
verksamheterna har genomfört sina åtaganden. 

Det systematiska brandskyddsarbetet inom det kommunala 
fastighetsbeståndet sker i samverkan mellan fastighetsägare och 
nyttjanderättshavare. En gränsdragningslista med ansvarsfördelning 
mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare skall finnas framtagen 
för varje hyresgäst. Denna gränsdragningslista redovisar vem, 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, som har det övergripande 
ansvaret för de delar som ingår i det byggnadstekniska brandskyddet. 
Gränsdragningslistan utgör grunden i fastighetsägarens och 
nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete. Utifrån denna 
gränsdragningslista tar fastighetsägare och nyttjanderättshavare var för 
sig, dock i samråd med varandra, fram för verksamheten erforderliga 

 brandskyddsorganisationer, 
 utbildningsplaner, 
 regler/rutiner/instruktioner för att förhindra uppkomst av brand 

samt agerande vid brand, 
 kontroll- och underhållsplaner för brandskyddet, 
 system för tillbudsrapportering, 
 system för åtgärder av brister, 
 system för dokumentation av ovanstående samt 
 rutiner för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Under 2017 utförde räddningstjänsten bl.a. tillsyn på 22 gruppbostäder 
varav kommunkoncernen är fastighetsägare till 15 st. Räddningstjänst 
utförde även tillsyn på samtliga 27 grundskolor varav kommunkoncernen 
är fastighetsägare till 25 st. Det generella resultatet av dessa tillsyner vad 
gäller det systematiska brandskyddsarbetet samt det byggnadstekniska 
brandskyddet har varit bra. 

(144 av 312)



  

  

         
       

        
            

       
          
           
      

         
     

 
           

       
         

         
  

          
          

 

 
  

 

Sid 18 (22) 

4. Riskanalys och/eller riskinventering 

Inför de förra handlingsprogrammen och planen för hantering av 
extraordinära händelser genomfördes en stor riksinventering i 
kommunens alla förvaltningar och bolag. Samtliga förvaltningar och 
bolag fick sin egen riskanalys som de sedan fick ansvara för. Kommunens 
säkerhetsgrupp sammanställde samtliga risker och relaterade sedan 
dessa till rådande statistik, en risk- och sårbarhetsanalys. Resultatet av 
detta användes sedan som grund för de aktiviteter som kommunen bör 
vidta för att minska olyckorna i kommunen. 

Hit kan även räknas den klimatanpassningsplan som är under 
framtagande. Se punkt 2.2. 

Största risk 
Den största risken är i dagsläget en totalbrand på ett Äldreboende, 
Furunäset, Kombihuset, Hamnen, ett vård och omsorgsboende, 
gymnasieskolan eller Nolia city konferens. Detta skulle innebära stora 
kostnader och stora problem med att hitta ersättningslokaler för 
samhällsviktiga verksamheter. 

En annan risk är klimatförändringarna, vilken kan förorsaka både stora 
och små händelser. Allt från ökade driftkostnader till vattenskador och 
bränder. 

Linda Lasu 
Säkerhets- och försäkringssamordnare 
Piteå Kommun 

(145 av 312)



  

    

          
         

           
      

          
       

       

    
         

         
      

   
            

        
         

        
         

  

        
         

         
   

        
      

 
          

   

Sid 19 (22) 

Årsrapport för Piteå Hamn AB 

Inledning 
Piteå Hamn äger och förvaltar den allmänna handelshamnen i Piteå 
Kommun. Piteå Hamn AB ägs till 100% av Piteå Kommun. 

Piteå hamn har kontrakterat en operatör, på koncession, att utföra all 
operativ verksamhet inom området. Operatören är Shorelink 
Piteå Hamn AB ombesörjer enbart drift och underhåll av anläggningen 
med kajer, planer, magasin och övriga fasta anläggningsdelar. 
Under 2016 har verksamheten utökats, eller förändrats, med: 

- Ytterligare ytor för mellanlagring. 
- Markant ökning av hantering Containers (+300% jmfrt med 2014) 

2016 har för Piteå Hamn AB inte medfört några försäkringsärenden.
Övriga incidenter är kopplade till operatörens verksamhet 

Företagets organisation för säkerhetsarbete 
Piteå Hamn AB har 2 anställda och 3 fast kontrakterade resurser från 
operatören att utföra de arbetsuppgifter som ankommer förvaltningen 
av anläggningen. En av resurserna är utsedd sjö- och säkerhetsansvarig. 

Sjö- och säkerhetsansvarig ansvarar för säkerhetsarbetet inom Piteå 
Hamn AB och samråder, löpande veckovis, med operatören i 
säkerhetsfrågor inom verksamhetsområdet. 

Sjö- och säkerhetsansvarig, tillsammans med ansvariga från närbelägna 
verksamheter, har ett eget forum där dialog om säkerhet förekommer. 
Den sk. ”Haraholmsgruppen”, vilken består av representanter från 5-7 
verksamheter, Räddningstjänsten och Polisen. 
Sjö- och säkerhetsansvarig, tillsammans med övriga inom kommunala 
”Säkerhetsgruppen” träffas ett antal gånger per år. 

Sjö- och säkerhetsansvarig har ett digert antal styrande dokument för 
säkerheten inom verksamhetsområdet. Exempelvis: 

(146 av 312)



  

  
      
   

         
      

        
     

  
     

         
 

   
   

      

  
        

       

         
       

 

          
  

          
         

         
           

  

 
  

Sid 20 (22) 

- Driftföreskrifter Oljehamn 
- ISPS skyddsplan och rutiner för detsamma 
- Explosionsdokument med klassningsplan 

En av resurserna är utsedd infrastrukturansvarig för Piteå Hamna AB 
För infrastrukturansvarige ankommer det att handlägga 
säkerhetsarbetet för järnväg. För järnvägen finns ett fristående 
säkerhetsstyrningssytem innehållande organisation, riskanalys, mål etc. 

Skadeförebyggande arbete 
Inga tillbud elelr något att rapportera 

Ett av bolagets magasin, där högvärdigt kraftliner magasineras, har 
försetts med: 

- ett avlastande regnvattensystem 
- stänkskydd på portar 
för att undvika vattenskador vid häftiga skyfall 

Riskanalys och/eller riskinventering 
Piteå Hamn AB samarbetar med operatören gällande erforderliga 
riskanalyser då verksamheterna är starkt kopplade till varandra. 

Bl.a. där operatören, som även har samordningsansvaret för arbetsmiljö, 
genomför riskanalyser avseende arbetsmiljön och nya arbetsmoment, 
godsslag etc. 

För säkerhetsarbetet, kopplat till järnväg, finns en egen riskmatris som 
revideras 2 ggr/år. 

Riskanalys och inventering genomförs kontinuerligt i och med att Piteå 
Hamn AB är skyldig att följa Marpols ISPS kod. 

Piteå Hamn AB följer ”Riktlinjer/Anvisningar för projektarbete inom Piteå 
Kommun” när projekt drivs. Med denna följer ett generellt arbete med 
riskhantering inom projektet 

Lars Wikström 
Piteå Hamn AB 

(147 av 312)



  

     

          
             
          

          
     

 
           

           
           

        
        

           

        

           
 

           
 

        

          
          

             
          
     

          
           

Sid 21 (22) 

Årsrapport- Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) 2017 

Inledning 
Piteå Näringsfastigheter är ett helägt kommunalt bolag som har funnits 
sedan 1964. Idag är vi 13 anställda och vår uppgift är framförallt att 
stödja näringslivet och sysselsättningen i Piteå kommun. Vi äger och 
förvaltar 180 000 kvadratmeter fördelat på 40 fastigheter för uthyrning 
till i stort sett alla verksamheter. 

Skadeförebyggande arbete 
PnF arbetar med ett antal skadeförebyggande rutiner som ska syfta till 
att skapa säkerhet och trygghet för våra anställda, hyresgäster och övriga 
som vistas i och kring våra fastigheter samt vår egendom och miljö. 

Skador, olyckor och skadegörelse registreras i Piteå Kommuns 
gemensamma skaderapporteringssystem för att få en bättre helhetssyn 
gällande skador/olyckor och utifrån det sätta in rätt resurser på rätt 
ställe. 
Rutiner finns för snöröjning och sandning för våra fastigheter. 

Alla fall av klotter fotograferas, saneras och rapporteras till Polisen enligt 
vår policy. 

Rondering vintertid av yttertak för att eliminera risk för nedfallande is 
och snö. 

Rutiner finns för att upptäcka och åtgärda trasiga ljuskällor. 

I vårt eget felanmälansystem registreras alla typer av fel som 
inrapporteras av våra hyresgäster. Dessa bearbetas och åtgärdas av vår 
driftpersonal och är ett bra hjälpmedel för att hålla en hög nivå gällande 
det skadeförebyggande arbetet. Det ger också ett bra statistiskt underlag 
för bedömning av olika fastigheters status. 

Rondering sker av vaktbolag på vissa av våra fastigheter. Vaktbolagen 
har också hand om larm som sker och återrapporterar dessa till oss. 

(148 av 312)



  

       
 

       
        

        
          

     

         
         

    

    
 

  

Sid 22 (22) 

Kameraövervakning sker på strategiska ställen på viktiga fastigheter. 
Systematiskt brandskyddsarbete 
Det interna brandskyddsarbetet bedrivs metodiskt efter utarbetade 
checklistor. Arbete sker i samarbete med Piteå Kommuns 
Fastighetskontor som sköter egenkontrollen av vårt tekniska brandskydd 
och Räddningstjänsten som hjälper oss med inspektion och underhåll av 
brandskyddsutrustningen i våra fastigheter. 

Vår egen driftpersonal sköter den fortlöpande brandsynen i våra 
fastigheter då oftast i samförstånd med våra hyresgäster. Kontrollerna 
utförs månads, kvartals och årsvis. 

Piteå den 25 januari 2018 
Kurt Nilsson 
Fastighetschef 
Piteå Näringsfastigheter AB 
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Uppdrag och syfte
Piteå kommun har under de senaste åren uppmärksammat forskning och sammanhang som visar på vilken 
betydelse det lokala samhällets tillit har, både för samhällsutveckling på orten men också för vikten av att 
bevara tilliten till det demokratiska system som Sverige har. 

Riktlinjerna har sedan budgetåret 2016 uppmärksammat lokalsamhällestillit som ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

När Ersta Sköndal Bräcke högskola skulle fortsätta sina studier kring lokalsamhällestillit hösten 2017 skrevs 
ett avtal mellan parterna för att Piteå skulle kunna delta i undersökningen. 

(155 av 312)

Genomförande 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april – juli 2017 en enkätundersökning kallad 
Tillitsbarometern på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH). Syftet med undersökningen var att 
undersöka förekomsten av lokala variationer i tillit i Sveriges kommuner. Tillitsbarometern är en 
enkätundersökning som genomfördes till ett slumpmässigt urval av 1000 invånare i Piteå kommun i åldrarna 
18-84 år som har varit folkbokförda i Sverige under de senaste fem åren. Urvalsramen i undersökningen 
skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), 2017-02-18. 

Tillitbarometern genomfördes samtidigt i 35 andra kommuner runtom i Sverige. Enkätundersökningen 
genomfördes som en postenkät med möjlighet att även besvara enkäten på internet. Det fanns även en engelsk 
version av enkäten. 

I urvalet fanns en övertäckning på 12 personer och nettourvalet hamnade därmed på 988 personer.
Övertäckningen består av personer som avlidit under undersökningsperioden samt personer som är avflyttade 
från kommunen under undersökningsperioden. 

Det första utskicket av enkäten genomfördes den 18 april 2017. Sedan skickades ytterligare fyra utskick till 
dem som inte besvarat frågeblanketten. En pappersenkät skickades den 2 maj, en påminnelse skickades den 16 
maj, en påminnelse med ny enkät skickades den 31 maj. Insamlingen avslutades den 13 juli 2017. I Piteå 
besvarades enkäten av 420 personer. 

Vid en första analys fanns det en fråga som sticker ut i resultat, både i förhållande till Piteås övriga resultat, 
och i förhållande till det nationella genomsnittet. Därför beställdes en djupare analys för nepotism samt för 
lokalsamhällestillit. 

För Piteå är det första gången som undersökningen genomförs och resultatet kan därför inte analyseras vad 
avser förändring över tid. Analysen är därför främst gjord utifrån Piteås eget resultat samt det resultatet i 
relation till genomsnittet av deltagande kommuner. 

Svarsfrekvens 
Totalt uppnåddes en svarsfrekvens av 42,5% för Piteå vilket låg något över den genomsnittliga 
svarsfrekvensen för undersökningen i sin helhet som var omkring 40 %. 

För varje svarande person har vikter beräknats av SCB. Syftet med framtagning av vikter är att kunna redovisa 
resultat för hela populationen i kommunen och inte bara för de svarande. Vikterna har beräknats för att kunna 
svaren ska kunna skattas utifrån kommunen som helhet. 

Resultaten av enkätsvaren redovisas som frekvenstabeller. I de allra flesta tabeller har svaren delats upp på 
kön och ålder samt redovisats för de svarande totalt i kommunen. Vikterna används i redovisningarna av 
procentsatser i tabellerna. 
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Vilka har svarat 
Enkäten innehåller en del bakgrundsfrågor som beskriver vilka som svarat på enkäten, bilaga 1. 

Det är en hög andel, 71 %, som bor i egen villa, 94-95 % har svenskfödda föräldrar, make/maka och är själv 
född i Sverige. 

(156 av 312)

Det är något fler jämfört med det nationella genomsnittet som är medlemmar i t.ex. någon idrotts- eller 
friluftsförening, i någon församling eller religiös organisationskultur, musik, dans eller teaterförening, 
fackförening eller företagarorganisation, humanitär hjälporganisation, politisk organisation, parti, freds- eller 
miljörörelse. 

Däremot är det något färre som är engagerad i något tillfälligt nätverk, Facebookinitiativ eller liknande. 
Just vid svarstillfället var de svarande i Piteå jämfört med det nationella snittet i något lägre grad anställda 
eller studerande, samt i något högre grad pensionär, långtidssjukskriven, arbetssökande. Piteå hade drygt 20 % 
fler egenföretagare än genomsnittet som deltog i enkätundersökningen. 

Resultat 
Resultatet presenteras under följande rubriker 
 Lokalsamhällestillit 
 Politik och samhälle 

Lokalsamhällestillit 
Hög trygghet och trivsel 
Tillitsbarometern visar att 9 av 10 känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid och nästan 6 av 10 känner 
sig trygga om man går ut ensam i mörkret. Jämfört med det nationella genomsnittet känner sig piteborna 
tryggare. 

Området där du bor 
De allra flesta (98,5%) trivs i området där de bor, kvinnor i något högre utsträckning än män. I Piteå är det 
totalt 70 % som svarar att de i mycket stor, eller ganska stor utsträckning känner gemenskap med människorna 
i det område de bor, jämfört med det nationella genomsnittet där motsvarande andel är knappt 60 %. I Piteå är 
det sammantaget för de två svarsalternativen lika mellan könen. Uppdelat på de två svarsalternativen visar sig 
männen mer positiva då fler män väljer mycket stor utsträckning och fler kvinnor i ganska stor utsträckning. 
Sett till ålder är det gruppen 18-29 år som känner minst gemenskap i området där de bor. 

Piteborna har en åsikt, och uttrycker en hög tillit 
På frågan ”Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan 
vara nog försiktig i umgänget med andra människor?” är det 77 % som svarar att man kan lita på de flesta 
jämfört med 61 % för det nationella genomsnittet. Dessutom är det fler Pitebor som har en åsikt, och därmed 
färre som väljer att svara vet inte på frågan. 

Det är också fler pitebor jämfört med det nationella genomsnittet som anger att de har ett mycket stort eller ett 
ganska stort förtroende för förskolor, grundskolor och äldreomsorg. Även på dessa frågor är det fler pitebor 
som har en åsikt, och färre som svarar vet inte. 

I Piteå är det fler (89 %) än det nationella snittet (85 %) som ofta brukar hälsa på de som bor i samma område 
när de möts. I Piteå är det sammantaget för de två svarsalternativen alltid eller nästan alltid och ofta något fler 
män än kvinnor som hälsar, och det är något fler kvinnor än män som uppger att de aldrig eller nästan aldrig 
hälsar på de som bor i samma område. Sett till ålder är det flest i åldern 50-64 år, och minst i åldern 18-29 år 
som hälsar på människor i området där de bor. 

Samma bild visar sig för de som uppger att de hjälper till att lösa gemensamma problem i området där de bor 
samt känner ansvar för vad som händer i området. Något högre andel i Piteå än jämfört med det nationella 
genomsnittet. 
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Nedanstående är ett utdrag ur den köpta analysen, hela analysen kan läsas i bilaga 2. 

I figur 1 har medelvärdet för lokalsamhällestillit i de 36 kommuner som deltog i Tillitsbarometern 2017 
beräknats och vikter framtagna av SCB har använts för skattningar av medelvärdena. Figur 1 visar att Piteå i 
jämförelse med de flesta andra kommunerna i undersökningen har ett relativt högt medelvärde för 
lokalsamhällestillit. De kommuner som har högst lokalsamhällestillit är i genomsnitt mindre sett till 
invånarantalet, samtidigt som antalet invånare inte kan förklara varför kommuner med relativt få invånare 
också återfinns bland gruppen av kommuner med lägst nivåer av lokalsamhällestillit. 

(Ur Lokalsamhällestillit och nepotism, rapport till Piteå kommun utifrån Tillitsbarometern 2017, Susanne Wallman 
Lundåsen) 

Politik och samhälle 
Det är något fler i Piteå som deltagit i namninsamling/upprop eller kontaktat tjänsteman för att påverka ett 
beslut i en samhällsfråga jämfört med nationella genomsnittet. När det gäller andel som kontaktat politiker för 
att påverka en samhällsfråga eller att överklaga ett myndighetsbeslut är det marginella skillnader mellan Piteå 
och det nationella genomsnittet. 

För påståendet att, De politiska partierna bara är intresserade av att få min röst och inte av mina åsikter, är 
det marginella skillnader mellan Piteå och genomsnittet för de som tycker det stämmer dåligt eller inte alls, ca 
18 %. 
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När det gäller de som tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra så är det 
sammantaget lika stor andel i Piteå och det nationella genomsnittet, uppdelat är det något färre i Piteå som 
tycker att påståendet stämmer helt och hållet. 
För påståendet som säger Om jag berättar mina åsikter för en politiker kommer de att ta hänsyn till dem, är 
skillnaderna också små mellan Piteås resultat och det nationella genomsnittet, det är knappt 13 % som svarar 
att det stämmer ganska bra eller helt och hållet, och drygt 41 % som tycker att det stämmer varken bra eller 
dåligt. Andelen som tycker att det inte stämmer alls eller att det stämmer ganska dåligt är för både Piteå och i 
det nationella genomsnittet drygt 45 %. 

(158 av 312)

I Piteå är det fler män än kvinnor som tycker att det inte stämmer alls eller att det stämmer ganska dåligt då 
man slår ihop de två svarsalternativen. I åldersgruppen 18-29 år är det störst andel som tycker att det inte alls 
stämmer, samtidigt som det också är flest i den åldersgruppen som tycker att påståendet stämmer ganska bra. 

Sammanfattning 
 Piteå har hög lokalsamhällestillit 
 Piteå har hög trivsel 

MEN… 

Piteås resultat är i det stora hela positivt i förhållande till det nationella genomsnittet men på frågan kring 
nepotism så urskiljer sig pitebornas svar genom att de tror att nepotismen är mer utbredd i Piteå jämfört med 
nationella genomsnittet. I enkäten ställdes frågan enligt nedan. 

Utifrån resultatet på ovanstående fråga visar det sig att pitebornas fördelning över de olika svarsalternativen 
skiljer sig från det nationella genomsnittet för deltagande kommuner. Då det även i denna fråga är fler pitebor 
som valt att ha en åsikt, och färre som valt att svara vet ej så redovisas först pitebornas svar i tabellform nedan 
– där andel vet inte redovisas som ett alternativ. 
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Resultat i tabellform där vet inte redovisas som ett alternativ 

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för åsikten att nepotism är ganska eller 
mycket utbredd. Drygt 50 % av de svarande tror att nepotismen bland högre kommunala tjänstemän är ganska 
eller mycket utbredd. Fler pitebor har en åsikt i frågan jämfört med det nationella genomsnittet och färre har 
alltså svarat vet inte. 

(159 av 312)

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Nästan 64 % av piteborna tror att nepotismen bland höga chefer på företag i kommunen
är ganska eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har en åsikt i frågan och alltså färre som 
svarat vet inte. 
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Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Nästan 50 % av piteborna tror att nepotismen bland politiker i kommunen är ganska
eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har en åsikt i frågan och alltså färre som svarat vet inte. 

(160 av 312)

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Drygt 40 % av piteborna tror att nepotismen bland ansvariga i ideella 
organisationer/föreningar i kommunen är ganska eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har 
en åsikt i frågan och alltså färre som svarat vet inte. 

Notera skillnad mot nationellt genomsnitt, samt att färre pitebor väljer alternativet vet inte. 
Resultatet ovan var utgångspunkten för att en djupare analys köptes främst för att analysera upplevelsen kring 
nepotism. 

I den köpta analysen är vet inte-alternativet borttaget som svarsalternativ för att möjliggöra en jämförelse 
mellan olika kommuner. Det förklarar skillnader i redovisade andelar. 
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Utdrag ur den köpta analysen
Nedanstående är ett utdrag ur den köpta analysen, hela analysen kan läsas i bilaga 2. 

Som figur 2 visar har Piteå jämfört med de andra kommunerna i undersökningen en något högre andel av de svarande 
som uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen. I genomsnitt uppfattar drygt 66 
% av de svarande i Piteå att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen jämfört med nationellt 
genomsnitt på omkring 61 %. 

Liknande mönster finns för förekomst av nepotism i de övriga kategorierna av intuitioner/organisationer som 
Tillitsbarometern innehöll och där de svarande i Piteå i genomsnitt uppfattar att nepotismen är något mer utbredd än 
genomsnittet för de svarande. Dock är skillnaderna i procentandelar något mindre för övriga kategorier. I Piteå uppfattar 
strax över 75 % av de svarande att det förekommer nepotism bland höga chefer på företag i kommunen medan ett 
nationellt medelvärde ligger på omkring 72 %. 

(Ur Lokalsamhällestillit och nepotism, rapport till Piteå kommun utifrån Tillitsbarometern 2017, Susanne Wallman 
Lundåsen) 
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Tabellerna ovan visar att kommunernas storlek inte har ett samband med enkätens resultat kring nepotismen. 

(163 av 312)

Sammanfattning 
 Piteå redovisar högre andel svarande som uppfattar att det förekommer nepotism 
 Piteå redovisar en större andel som har en åsikt i frågan om nepotism. 

Diskussion 
Utredarna känner igen resultat från andra undersökningar som tenderar att utgöra ett liknande mönster. 
I den dialog som genomfördes 2015 kring mångfald där runt 1500 pitebor deltog presenterades en slutrapport 
där bland för och nackdelar med ”Piteandan” lyfts. Ett annat uttryck är ”Pitefamiljen” där inte alla känner att 
de ingår. Innanförskapet uttrycks som ett problem. 

I den ryktesundersöknings som genomfördes i Piteå under 2015 handlar resultatet bland annat om ”Piteandan” 
som beskrivs både med positiva och negativa ordalag. 

I olika möten, dialoger och skriftliga frisvar i olika undersökningar har utredarna över tid hört åsikter som 
”man blir inte pitebo från vid tredje generationen”, ”det är inte lätt att flytta till Piteå och komma in i 
Pitebornas umgängen, vi inflyttade umgås ofta med andra inflyttade” 
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SCB:s medborgarundersökning 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. Även SCB:s medborgarundersökning visar på ett högt resultat när det gäller bland annat trygghet 
rekommendationer till andra att flytta till Piteå. Inflytandeindex visar på att förtroende och påverkan är 
områden som behöver utvecklas. 

Speglar resultatet från Tillitsbarometern ”Piteandans” två sidor? 
Resultatet från Tillitsbarometern tillsammans med resultat från andra undersökningar de senaste åren gör att 
utredarna frågar sig om svaren visar på den så kallade piteandans två sidor. Dels den ena sidan av myntet, att 
det finns en hög lokalsamhällestillit med stor trygghet och trivsel samt att piteborna i hög utsträckning kan 
rekommendera andra att flytta till Piteå. Dels den andra sidan av myntet där Piteå och piteborna inte är så 
öppna och transparenta som de själva uppfattar sig vara. Detta kan skapa uppfattningar om en hög nepotism, 
om en svårighet att känna tillhörighet eller en hög grad av innanförskap som är svår att bryta om du inte har 
de rätta kontakterna. 

(164 av 312)

Åtgärder
Resultatet indikerar en komplex bild som kan behöva studeras vidare och föras vidare dialoger kring för att 
skaffa mer kunskap och en gemensam bild. Resultatet har presenterats och förts dialog kring med Piteå 
kommuns verkställande direktörer för de kommunala bolagen samt med förvaltningschefer för Piteå kommuns 
verksamheter. I dessa dialoger framkom följande förslag på åtgärder: 

 Arbete för ökad öppenhet och transparens 
 Kommunicera enskilda resultat och framgångar dagligen via olika kanaler. T.ex. kan det varje dag 

kommuniceras ett resultat. 
 Delta i SKL:s utvecklingsnätverk i frågan. 
 Storytelling t.ex. unik satsning på bostadsbyggande i Piteå 
 Bryta mönster om kaxighet externt vs jantelagen internt 
 Genomföra riskanalyser kring innanförskap inför utvecklingsarbete och samhällsbyggnad 
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Beskrivning av undersökningens genomförande baserad på SCBs tekniska rapport 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april – juli 2017 en enkätundersökning 
kallad Tillitsbarometern på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH). Syftet med 
undersökningen var att undersöka förekomsten av lokala variationer i tillit i Sveriges kommuner. 
Tillitsbarometern är en enkätundersökning som genomfördes till ett slumpmässigt urval av 1000 
invånare i Piteå kommun i åldrarna 18-84 år som har varit folkbokförda i Sverige under de senaste 
fem åren. Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över 
totalbefolkningen (RTB), 2017-02-18. I urvalet fanns en övertäckning på 12 personer och nettourvalet 
hamnade därmed på 988 personer. Övertäckningen består av personer som avlidit under 
undersökningsperioden samt personer som är avflyttade från kommunen under 
undersökningsperioden. Tillitbarometern genomfördes samtidigt i 35 andra kommuner runtom i 
Sverige. Enkätundersökningen genomfördes som en postenkät med möjlighet att även besvara 
enkäten på internet. Det fanns även en engelsk version av enkäten. 

Det första utskicket av enkäten genomfördes den 18 april 2017. Sedan skickades ytterligare fyra 
utskick till dem som inte besvarat frågeblanketten. En pappersenkät skickades den 2 maj, en 
påminnelse skickades den 16 maj, en påminnelse med ny enkät skickades den 31 maj och en extra 
påminnelse med ny frågeblankett skickades den 22 juni (dock ej i Piteå). Insamlingen avslutades den 
13 juli 2017. I Piteå besvarades enkäten av 420 personer. Totalt uppnåddes en svarsfrekvens av 
42,5% för Piteå vilket låg något över den genomsnittliga svarsfrekvensen för undersökningen i sin 
helhet som var omkring 40%. 

Redovisning av resultat 
Resultaten av enkätsvaren redovisa på de följande sidorna som frekvenstabeller. I de allra flesta 
tabeller har svaren delats upp på kön och ålder samt redovisats för de svarande totalt i kommunen. 
För varje svarande person har vikter beräknats av SCB. Syftet med framtagning av vikter är att kunna 
redovisa resultat för hela populationen i kommunen och inte bara för de svarande. Vikterna har 
beräknats för att kunna skatta svaren utifrån kommunen som helhet. Vikterna används i 
redovisningarna av procentsatser i tabellerna. Kolumnerna anger både procentsatser där andelen 
som svarat vet inte visas och procentsatser där andelen som svarat vet inte räknas som internt 
bortfall och därför inte ingår i beräkningen av procentsatserna. 

I tabellerna redovisas även ett riksgenomsnitt som har beräknats utifrån svaren från 32 kommuner 
och med hjälp av vikter framtagna av SCB för att skatta svaren till ett nationellt genomsnittsvärde. I 
något fall har inget nationellt genomsnitt redovisats på grund av utrymmesbrist det rör fråga F11. I 
några tabeller redovisas endast vad de svarande i kommunen har uppgett totalt sett utan redovisning 
av undergrupper eftersom gruppen svarande är liten. Detta rör frågorna F22, F35, F46 samt F47. 
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Området där du bor 
F1 Trivs du i området där du bor? 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Ja 97,7% 99,3% 100% 97,2% 99,3% 98,5% 96,2% 

Nej 2,3% 0,7% 2,8% 0,7% 1,5% 3,8% 

F2 I vilken utsträckning känner du gemenskap med människorna i det område där du bor? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

I mycket 
stor 
utsträckning 

20,6% 13,9% 4,0% 14,1% 22,7% 17,3% 13,9% 

I ganska stor 
utsträckning 

49,5% 56,7% 41,8% 60,0% 51,5% 53,0% 45,8% 

I ganska 
liten 
utsträckning 

25,2% 23,2% 45,9% 19,2% 21,8% 24,2% 31,8% 

I mycket 
liten 
utsträckning 

4,7% 6,2% 8,2% 6,7% 4,0% 5,4% 8,5% 

F3 Hur ofta brukar ni som bor i samma område hälsa på varandra när ni möts? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Alltid eller 
nästan 
alltid 

61,8% 65,4% 44,6% 59,6% 70,9% 63,6% 56,8% 

Ofta 28,7% 22,6% 30,3% 31,7% 20,6% 25,7% 28,1% 

Sällan 7,7% 7,1% 12,8% 7,3% 6,1% 7,4% 12,1% 

Aldrig eller 
nästan 
aldrig 

1,8% 5,0% 12,2% 1,4% 2,4% 3,4% 3,0% 
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F4 Hur ofta burkar du umgås med dina grannar? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

1,9% 1,6% 1,6% 2,3% 1,8% 3,5% 

Någon 
gång i 
veckan 

18,3% 14,4% 16,9% 9,2% 20,9% 16,4% 12,7% 

Någon 
eller några 
gånger i 
veckan 

25,4% 21,8% 8,1% 24,2% 27,2% 23,6% 16,5% 

Någon 
eller några 
gånger om 
året 

26,2% 29,5% 16,3% 30,3% 29,2% 27,8% 26,1% 

Mer sällan 
eller aldrig 

28,2% 32,8% 58,7% 34,7% 20,5% 30,4% 41,3% 

F5 Hur många grannar känner du till förnamnet? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Många av 
mina 
grannar 

62,1% 54,0% 45,3% 53,5% 64,3% 58,1% 45,7% 

Några av 
mina 
grannar 

30,4% 44,3% 41,2% 40,9% 33,9% 37,3% 45,2% 

Inga av 
mina 
grannar 

6,3% 1,7% 13,5% 3,7% 1,8% 4,0% 8,5% 

Har inga 
grannar 

1,2% 1,8% 0,6% 0,6% 
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F6 Hur ofta hjälper du till för att lösa gemensamma problem i området där du bor? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Alltid eller 
nästan 
alltid 

13,7% 11,3% 12,2% 13,7% 11,9% 12,5% 7,2% 

Ofta 28,0% 25,6% 12,8% 21,4% 33,8% 26,8% 28,0% 

Sällan eller 
aldrig 

27,9% 33,1% 45,3% 29,1% 27,6% 30,5% 39,8% 

Det finns 
inga 
sådana 
problem i 
området 
där jag bor 

30,4% 30,0% 29,8% 35,8% 26,8% 30,2% 25,0% 

F7 Hur stort eller litet ansvar känner du för vad som händer i området där du bor? 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
ej) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
ej) 

Mycket 
stort 
ansvar 

15,3% 13,0% 4,0% 11,8% 18,3% 14,2% 13,2% 16,0% 15,2% 

Ganska 
stort 
ansvar 

40,7% 44,1% 29,0% 44,1% 44,7% 42,4% 38,7% 47,8% 44,5% 

Ganska 
litet 
ansvar 

25,7% 20,5% 33,8% 22,7% 20,7% 23,1% 24,9% 26,1% 28,7% 

Mycket 
litet 
ansvar 

7,1% 10,9% 25,0% 8,3% 5,3% 9,0% 10,2% 10,1% 11,7% 

Vet inte 11,2% 11,4% 8,1% 13,1% 11,0% 11,3% 13,0% 
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Tillit 

F8 Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte 
kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Man 
kan lita 
på de 
flesta 

77,2% 76,4% 66,9% 75,6% 80,1% 76,8% 61,4% 82,5% 69,1% 

Man 
kan inte 
vara 
nog 
försiktig 

16,4% 16,3% 20,3% 18,7% 13,8% 16,3% 27,5% 17,5% 30,9% 

Vet inte 6,4% 7,3% 12,8% 5,7% 6,0% 6,8% 11,0% 

F9_1 Tycker du att följande påståenden om att lita på andra människor stämmer bra eller dåligt? 
De flesta människor tänker bara på sitt eget bästa och man kan inte lita på dem 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

14,2% 27,3% 29,0% 21,9% 17,6% 20,6% 11,2% 21,7% 12,0% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

55,7% 47,9% 46,0% 55,9% 50,8% 51,9% 46,9% 54,6% 50,6% 

Stämmer 
ganska 
bra 

21,7% 16,5% 8,8% 17,7% 22,8% 19,1% 27,6% 20,2% 29,8% 

Stämmer 
mycket 
bra 

2,8% 4,0% 12,2% 1,9% 2,0% 3,4% 7,1% 3,5% 7,6% 

Vet inte 5,7% 4,3% 4,0% 2,5% 6,8% 5,0% 7,2% 
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F9_2 Tycker du att följande påståenden om att lita på andra människor stämmer bra eller dåligt? 
Man gör rätt i att lita på andra människor även om man inte känner dem så väl 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

4,6% 4,7% 8,3% 3,4% 4,6% 6,8% 4,8% 7,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

15,8% 15,2% 28,4% 13,1% 13,7% 15,5% 22,3% 16,2% 23,7% 

Stämmer 
ganska 
bra 

56,3% 54,8% 58,8% 51,6% 57,3% 55,5% 51,6% 57,9% 54,8% 

Stämmer 
mycket 
bra 

17,9% 22,6% 8,1% 24,7% 20,4% 20,2% 13,4% 21,1% 14,2% 

Vet inte 5,4% 2,8% 4,7% 2,3% 5,1% 4,1% 5,8% 

F9_3 Tycker du att följande påståenden om att lita på andra människor stämmer bra eller dåligt? 
Man bör lita på sina medmänniskor utan att ha säkra bevis för att man verkligen kan göra det 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

4,6% 4,0% 4,0% 6,0% 3,2% 4,3% 6,8% 4,6% 7,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

15,5% 10,1% 16,9% 9,4% 14,0% 12,8% 19,8% 13,6% 21,2% 

Stämmer 
ganska 
bra 

49,8% 53,9% 61,6% 43,6% 54,7% 51,8% 49,7% 54,9% 53,2% 

Stämmer 
mycket 
bra 

25,2% 25,9% 12,8% 35,5% 22,4% 25,5% 17,0% 27,0% 18,2% 

Vet inte 4,9% 6,2% 4,7% 5,5% 5,8% 5,5% 6,7% 

(171 av 312)

6 



               
           

      
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

           
      

 
 

 

 
 

  

 
  

 
  

  

 
 
 

 
 
 

 

 

F9_4 Tycker du att följande påståenden om att lita på andra människor stämmer bra eller dåligt? 
De flesta människor skulle försöka utnyttja mig om de fick chansen 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

25,5% 40,1% 24,4% 29,4% 37,0% 32,7% 26,6% 35,7% 30,5% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

54,3% 42,3% 50,7% 56,3% 42,6% 48,4% 41,8% 52,9% 47,9% 

Stämmer 
ganska 
bra 

10,5% 7,0% 16,9% 7,6% 7,4% 8,8% 12,7% 9,6% 14,6% 

Stämmer 
mycket 
bra 

2,0% 1,2% 0,9% 2,5% 1,6% 6,1% 1,8% 7,0% 

Vet inte 7,7% 9,4% 8,1% 5,7% 10,5% 8,5% 12,8% 

F10_1 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Din familj 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

0,9% 0,7% 0,4% 0,5% 2,0% 0,5% 2,1% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

3,9% 6,6% 4,0% 6,6% 4,6% 5,2% 10,3% 5,2% 10,4% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

95,5% 92,2% 96,0% 91,7% 94,7% 93,9% 86,6% 94,2% 87,4% 

Vet 
inte 

0,6% 0,9% 0,3% 0,9% 
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F10_2 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Din släkt 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

0,4% 1,8% 4,0% 1,0% 1,1% 1,5% 1,1% 1,6% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

7,1% 5,4% 4,0% 6,6% 6,5% 6,2% 7,6% 6,3% 7,8% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

24,9% 35,1% 33,1% 35,7% 25,5% 30,0% 33,8% 30,4% 34,6% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

65,6% 57,1% 58,8% 55,8% 65,6% 61,4% 54,6% 62,2% 56,0% 

Vet 
inte 

2,0% 0,7% 1,8% 1,4% 1,4% 2,5% 

F10_3 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Dina grannar 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

1,2% 3,9% 12,2% 1,9% 0,5% 2,5% 3,0% 2,7% 3,3% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

17,1% 15,6% 25,7% 16,9% 13,7% 16,4% 21,4% 17,4% 23,0% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

49,5% 52,5% 33,1% 57,1% 51,6% 51,0% 50,9% 54,1% 54,5% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

24,9% 23,8% 16,2% 19,8% 29,4% 24,4% 17,9% 25,9% 19,2% 

Vet 
inte 

7,2% 4,2% 12,8% 4,4% 4,7% 5,7% 6,7% 
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F10_4 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Dina vänner och bekanta 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,5% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

5,0% 6,4% 4,0% 3,2% 7,7% 5,7% 7,8% 5,8% 8,0% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

41,8% 40,3% 41,3% 38,6% 42,6% 41,1% 46,3% 41,8% 47,3% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

50,2% 52,7% 54,7% 56,3% 47,5% 51,4% 43,3% 52,3% 44,2% 

Vet 
inte 

2,9% 0,5% 1,8% 2,0% 1,7% 2,1% 

F10_5 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Dina arbets-/studiekamrater 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

0,6% 1,5% 4,0% 0,9% 0,3% 1,1% 1,5% 1,2% 1,7% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

14,7% 8,8% 9,4% 13,2% 11,4% 11,8% 14,9% 13,8% 17,6% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

45,7% 48,5% 60,9% 52,7% 39,5% 47,1% 51,0% 55,1% 60,1% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

24,6% 26,5% 21,6% 30,0% 23,6% 25,6% 17,5% 29,9% 20,6% 

Vet 
inte 

14,4% 14,7% 4,0% 3,2% 25,2% 14,5% 15,1% 
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F10_6 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? De som bor i området där du bor 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

3,9% 8,1% 1,6% 0,5% 1,9% 3,4% 2,1% 3,8% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

21,2% 17,1% 26,3% 19,1% 17,4% 19,2% 25,4% 20,9% 28,0% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

53,6% 54,2% 36,6% 63,3% 52,3% 53,9% 51,3% 58,7% 56,7% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

16,9% 16,7% 4,0% 11,3% 23,7% 16,8% 10,4% 18,3% 11,5% 

Vet 
inte 

8,3% 8,0% 25,0% 4,6% 6,1% 8,1% 9,4% 

F10_7 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? De som bor i din kommun 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

1,1% 1,8% 2,5% 1,1% 1,5% 5,5% 1,8% 7,0% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

34,4% 24,9% 34,4% 29,6% 28,5% 29,7% 38,2% 35,6% 48,7% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

48,8% 50,5% 36,6% 56,8% 48,4% 49,6% 33,1% 59,5% 42,2% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

0,5% 4,7% 3,6% 2,6% 2,6% 1,7% 3,1% 2,1% 

Vet 
inte 

15,1% 18,1% 29,0% 7,4% 19,3% 16,6% 21,5% 
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F10_8 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Människor som har en annan religion 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte 
alls på 

10,5% 3,5% 4,7% 12,3% 4,3% 7,0% 10,5% 8,6% 13,3% 

Litar 
bara 
till viss 
del på 

30,2% 18,8% 20,3% 25,5% 25,0% 24,5% 28,3% 30,1% 35,9% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

37,4% 49,9% 45,3% 46,8% 41,0% 43,6% 35,3% 53,5% 44,7% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

3,8% 8,9% 8,8% 5,9% 6,0% 6,3% 4,8% 7,8% 6,1% 

Vet 
inte 

18,2% 18,9% 20,9% 9,5% 23,7% 18,5% 21,1% 

F10_9 Hur mycket litar du på olika grupper av människor? Människor som har en annan 
nationalitet 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Litar 
inte alls 
på 

9,8% 2,4% 8,8% 9,0% 3,6% 6,2% 7,7% 7,4% 9,5% 

Litar 
bara till 
viss del 
på 

29,3% 18,1% 16,2% 26,0% 24,1% 23,7% 29,5% 28,6% 36,6% 

Litar 
ganska 
mycket 
på 

40,7% 53,4% 45,3% 50,3% 45,3% 47,0% 37,9% 56,8% 47,0% 

Litar 
helt 
och 
hållet 
på 

4,1% 7,9% 8,8% 5,2% 5,8% 6,0% 5,5% 7,2% 6,8% 

Vet 
inte 

16,0% 18,2% 20,9% 9,4% 21,2% 17,1% 19,4% 
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F11 Har du under de senaste 12 månaderna…?* 
Nej Ja, någon gång Ja, många gånger 

Lånat ut mindre redskap, t.ex. 
borr, köksredskap 

38,9% 47,0% 14,0% 

Lånat ut din bil till någon du 
inte känner så väl 

89,6% 9,7% 0,7% 

Låtit en granne eller bekant 
passa din bostad 

41,4% 38,8% 19,8% 

Låtit bli att låsa ytterdörren 
trots att ingen var hemma 

52,4% 31,7% 15,9% 

Träffat någon du bara lärt 
känna via internet 

88,4% 11,1% 0,5% 

Lånat/hyrt ut din bostad till 
någon du inte känner så väl 

94,8% 5,0% 0,2% 

Deltagit i organiserad 
samåkning med bil mellan 
människor som inte känner 
varandra så väl som t.ex. 
"Skjutsgruppen” 

90,6% 7,3% 2,1% 

Köpt saker av telefonförsäljare 
som du inte visste så mycket 
om 

89,3% 10,1% 0,5% 

Gett pengar till någon 
organisation som hjälper 
människor i andra länder 

31,8% 43,1% 25,1% 

*=av utrymmesskäl redovisas inte nationellt genomsnitt 

F12 Hur ofta rådde dina föräldrar dig att inte lita på vissa typer av människor under din 
uppväxttid? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
minns 
inte) 

Nationellt 
genomsni 
tt (utan 
minns 
inte) 

Ofta 3,7% 10,1% 12,2% 8,4% 4,6% 6,9% 11,0% 7,7% 13,0% 

Ibland 37,4% 34,2% 55,3% 37,7% 29,7% 35,8% 33,6% 40,4% 39,6% 

Sällan 
eller 
aldrig 

51,4% 40,8% 20,3% 43,9% 53,9% 46,1% 40,2% 51,9% 47,4% 

Vet 
inte 

7,5% 14,9% 12,2% 10,0% 11,8% 11,2% 15,2% 
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F13 Tror du att det är fler eller färre svenskar som litar på varandra idag, jämfört med hur det var 
för 20 år sedan? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Fler 
svenskar 
litar på 
varandra 
idag 

1,5% 1,0% 1,6% 1,4% 1,3% 2,5% 1,4% 2,8% 

Ungefär 
lika 
många 
svenskar 
litar på 
varandra 
idag 

24,4% 23,6% 37,2% 20,6% 22,8% 24,0% 20,0% 26,5% 22,9% 

Färre 
svenskar 
litar på 
varandra 
idag 

66,2% 64,4% 50,6% 73,4% 63,8% 65,3% 64,9% 72,1% 74,3% 

Vet inte 7,9% 11,0% 12,2% 4,5% 12,0% 9,5% 12,7% 

F14 Om du tänker dig barnen i Sverige idag tror du att de kommer att ha det bättre eller sämre om 
20 år än vad du själv har det idag? 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Bättre än 
vad jag har 
idag 

11,7% 16,6% 24,4% 11,2% 13,3% 14,1% 15,7% 

Lika bra 
som jag 
har idag 

41,1% 42,5% 29,0% 46,6% 41,9% 41,8% 36,5% 

Sämre än 
vad jag har 
idag 

47,3% 40,9% 46,6% 42,1% 44,8% 44,1% 47,8% 
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F15 Om du tänker på dina egna barn, om du har barn 0-18 år, tror du att de kommer att ha det 
bättre eller sämre när de når samma ålder som du själv är i idag? 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Mina barn 
kommer ha 
det bättre 

13,8% 12,8% 16,3% 19,6% 8,1% 13,3% 11,5% 

Mina barn 
kommer ha 
det lika bra 

19,4% 25,8% 16,9% 35,1% 15,6% 22,6% 19,3% 

Mina barn 
kommer ha 
det sämre 

17,4% 14,0% 8,1% 26,2% 10,7% 15,7% 12,1% 

Har inga 
barn i den 
åldern/inga 
barn 

49,4% 47,4% 58,7% 19,1% 65,6% 48,4% 57,1% 

F16 Om du tänker 10 år fram i tiden, tror du att du själv kommer att ha det bättre eller sämre än 
idag? 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Bättre än 
idag 

19,8% 31,5% 61,5% 39,9% 7,2% 25,6% 26,2% 

Lika bra 47,6% 44,5% 38,5% 43,0% 50,0% 46,1% 43,0% 

Sämre än 
idag 

32,6% 24,0% 17,1% 42,8% 28,3% 30,8% 

Möten och kontakter 
F17. Hur ofta brukar du umgås med dina vänner? 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

12,0% 14,3% 16,2% 12,8% 12,6% 13,1% 18,8% 

Någon 
gång i 
veckan 

39,4% 51,3% 54,6% 43,0% 44,5% 45,3% 34,1% 

Någon 
gång i 
månaden 

39,1% 27,6% 20,3% 35,4% 35,3% 33,4% 34,9% 

Mer sällan 8,9% 6,3% 8,8% 7,2% 7,6% 7,6% 11,0% 

Aldrig 0,6% 0,4% 1,6% 0,5% 1,3% 
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F18. Har du vänner som bor i området där du bor och som är födda i ett annat land än du själv? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Ja 18,3% 23,5% 43,0% 24,0% 13,4% 20,9% 27,4% 

Nej 81,7% 76,5% 57,0% 76,0% 86,6% 79,1% 72,6% 

F19. Hur ofta umgås du med dina vänner som är födda i ett annat land än du själv? 
Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 

Piteå 
Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

3,4% 10,1% 10,9% 7,8% 6,8% 11,7% 

Någon 
gång i 
veckan 

7,4% 12,8% 8,1% 9,2% 12,1% 10,2% 20,4% 

Någon 
gång i 
månaden 

38,6% 30,5% 33,8% 46,9% 25,8% 34,5% 29,1% 

Mer sällan 30,4% 38,1% 58,1% 26,6% 26,1% 34,3% 25,1% 

Aldrig 20,2% 8,5% 6,4% 28,2% 14,2% 13,7% 

F20_1. Hur ofta umgås eller samtalar du med personer som är födda i ett annat land än du själv? I 
ditt hem 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

3,4% 7,1% 12,9% 5,0% 3,4% 5,3% 7,1% 

Någon 
gång i 
veckan 

1,4% 2,5% 1,6% 2,7% 1,9% 6,3% 

Någon 
gång i 
månaden 

10,9% 10,1% 4,1% 14,9% 9,3% 10,5% 13,3% 

Mer sällan 36,2% 36,7% 37,8% 40,9% 33,1% 36,5% 32,5% 

Aldrig 48,1% 43,6% 45,3% 37,5% 51,5% 45,8% 40,9% 

(180 av 312)

15 



                    

     

 
  

 
  

 
  

 

                   
   

     

 
  

 
  

 
  

 

                    

     

 
  

 
  

 
  

 

F20_2. Hur ofta umgås eller samtalar du med personer som är födda i ett annat än du själv? På din 
arbetsplats/skola 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

19,8% 29,9% 37,3% 28,0% 19,2% 25,0% 43,3% 

Någon 
gång i 
veckan 

13,3% 15,3% 12,2% 24,0% 8,0% 14,4% 12,5% 

Någon 
gång i 
månaden 

18,4% 15,3% 16,9% 19,3% 14,9% 16,8% 9,2% 

Mer sällan 22,2% 11,6% 12,2% 21,0% 15,0% 16,8% 9,4% 

Aldrig 26,3% 27,9% 21,6% 7,7% 43,0% 27,1% 25,5% 

F20_3. Hur ofta umgås eller samtalar du med personer som är födda i ett annat än du själv? I 
området där du bor 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

1,1% 4,8% 8,1% 4,3% 0,6% 2,9% 6,1% 

Någon 
gång i 
veckan 

4,2% 7,9% 8,1% 4,3% 6,6% 6,0% 13,5% 

Någon 
gång i 
månaden 

14,0% 12,6% 16,2% 14,9% 11,5% 13,3% 17,3% 

Mer sällan 36,6% 36,7% 25,0% 44,6% 34,5% 36,7% 29,8% 

Aldrig 44,2% 37,8% 42,5% 31,9% 46,8% 41,0% 33,3% 

F20_4. Hur ofta umgås eller samtalar du med personer som är födda i ett annat land än du själv? I 
föreningslivet 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

1,7% 3,8% 8,1% 3,2% 1,0% 2,7% 4,7% 

Någon 
gång i 
veckan 

7,0% 9,0% 16,2% 3,6% 8,7% 8,0% 9,0% 

Någon 
gång i 
månaden 

10,2% 12,3% 8,1% 11,8% 11,7% 11,3% 15,0% 

Mer sällan 32,1% 23,6% 8,8% 36,7% 27,0% 27,8% 21,0% 

Aldrig 49,0% 51,4% 58,8% 44,7% 51,6% 50,2% 50,2% 
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F20_5. Hur ofta umgås eller samtalar du med personer som är födda i ett annat land än du själv? 
På sociala medier 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Flera 
gånger i 
veckan 

5,1% 14,9% 29,8% 10,9% 4,3% 10,1% 13,1% 

Någon 
gång i 
veckan 

3,4% 9,1% 4,2% 9,7% 4,4% 6,3% 10,5% 

Någon 
gång i 
månaden 

17,6% 14,9% 22,7% 20,3% 11,7% 16,2% 12,9% 

Mer sällan 21,6% 20,8% 29,8% 26,2% 15,5% 21,2% 16,8% 

Aldrig 52,3% 40,4% 13,4% 33,0% 64,0% 46,2% 46,8% 

F21_1 Uppfattar du på det hela taget kontakter med personer i allmänhet som är födda i ett annat 
land än du själv som positiva eller negativa? På din arbetsplats/skola 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
positiva 

16,5% 39,2% 53,5% 30,3% 19,3% 27,9% 24,4% 43,0% 35,9% 

Ganska 
positiva 

38,3% 27,5% 25,6% 40,3% 29,8% 32,9% 36,4% 50,8% 53,6% 

Ganska 
negativa 

4,9% 1,1% 4,3% 2,9% 3,0% 5,2% 4,6% 7,7% 

Mycket 
negativa 

1,7% 0,4% 1,9% 0,8% 1,0% 1,9% 1,6% 2,8% 

Vet 
ej/Inte 
aktuellt 

38,6% 31,8% 20,9% 23,2% 47,3% 35,2% 32,1% 
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F21_2 Uppfattar du på det hela taget kontakter med personer i allmänhet som är födda i ett annat 
land än du själv som positiva eller negativa? I området där du bor 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
positiva 

5,0% 24,2% 32,5% 15,0% 9,6% 14,6% 14,2% 27,6% 25,4% 

Ganska 
positiva 

38,8% 25,6% 29,7% 27,9% 35,7% 32,2% 33,4% 60,9% 59,8% 

Ganska 
negativa 

7,3% 1,9% 4,0% 6,5% 3,6% 4,6% 5,3% 8,8% 9,5% 

Mycket 
negativa 

1,6% 1,3% 2,5% 1,1% 1,4% 2,9% 2,7% 5,3% 

Vet 
ej/Inte 
aktuellt 

47,3% 47,0% 33,8% 48,1% 50,0% 47,1% 44,2% 

F21_3 Uppfattar du på det hela taget kontakter med personer i allmänhet som är födda i ett annat 
land än du själv som positiva eller negativa? I föreningslivet 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
positiva 

10,5% 24,7% 37,2% 17,4% 12,7% 17,7% 14,2% 40,0% 33,9% 

Ganska 
positiva 

26,6% 20,9% 20,9% 23,2% 24,7% 23,7% 22,3% 53,6% 53,1% 

Ganska 
negativa 

2,0% 1,3% 2,2% 1,6% 1,6% 3,5% 3,7% 8,4% 

Mycket 
negativa 

1,0% 1,3% 2,5% 0,6% 1,2% 1,9% 2,7% 4,5% 

Vet 
ej/Inte 
aktuellt 

59,9% 51,9% 41,9% 54,6% 60,3% 55,8% 58,0% 
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F21_4 Uppfattar du på det hela taget kontakter med personer i allmänhet som är födda i ett annat 
land än du själv som positiva eller negativa? På sociala medier 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
positiva 

4,8% 26,3% 44,7% 16,8% 7,1% 15,7% 13,9% 34,5% 30,5% 

Ganska 
positiva 

23,2% 23,7% 25,0% 27,0% 20,6% 23,5% 23,2% 51,8% 51,1% 

Ganska 
negativa 

4,5% 1,3% 5,0% 2,2% 2,9% 5,3% 6,3% 11,6% 

Mycket 
negativa 

4,5% 2,2% 8,8% 3,4% 1,8% 3,3% 3,1% 7,4% 6,8% 

Vet 
ej/Inte 
aktuellt 

63,0% 46,4% 21,6% 47,8% 68,3% 54,7% 54,6% 

Politik och samhälle 
F22 Har du under de senaste 12 månaderna…? 

Totalt Piteå Nationellt genomsnitt 
Deltagit i namninsamling/upprop 
(även på internet) 

23,6% 19,4% 

Deltagit i någon bojkott, köpstrejk 4,6% 5,1% 
Deltagit i någon fredlig 
demonstration 

3,1% 4,8% 

Kontaktat tjänsteman för att 
påverka beslut i en samhällsfråga 

11,7% 9,6% 

Kontaktat politiker för att påverka 
beslut i en samhällsfråga 

7,6% 7,8% 

Överklagat myndighetsbeslut 
(själv eller med hjälp av annan) 

6,0% 6,4% 
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F23_1 De politiska partierna i kommunen är bara intresserade av att få min röst och inte av mina 
åsikter 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

4,9% 4,6% 6,0% 5,1% 4,8% 5,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

14,7% 11,3% 4,5% 12,1% 15,7% 13,1% 12,6% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

37,3% 46,9% 54,4% 43,1% 38,4% 42,0% 39,7% 

Stämmer 
ganska bra 

31,7% 27,6% 32,3% 29,7% 29,0% 29,7% 29,0% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

11,4% 9,6% 8,8% 9,0% 11,9% 10,5% 13,4% 

F23_2 Om jag berättar om mina åsikter för kommunens politiker kommer de att ta hänsyn till dem 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

17,8% 18,7% 27,9% 17,8% 16,2% 18,2% 18,7% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

32,7% 21,0% 8,8% 31,2% 28,4% 27,0% 27,1% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

35,2% 49,0% 49,3% 39,3% 41,9% 41,9% 41,6% 

Stämmer 
ganska bra 

12,3% 10,6% 14,0% 9,8% 11,9% 11,4% 10,1% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

2,1% 0,7% 1,8% 1,5% 1,4% 2,6% 

(185 av 312)
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F23_3 De flesta politiker i kommunen lovar mycket, men de gör ingenting 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

3,3% 4,4% 4,6% 4,3% 3,3% 3,8% 3,6% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

14,7% 16,0% 9,2% 13,0% 18,3% 15,4% 11,9% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

36,5% 44,0% 37,7% 41,2% 40,1% 40,2% 37,6% 

Stämmer 
ganska bra 

32,0% 23,9% 29,2% 31,0% 25,9% 28,0% 31,1% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

13,5% 11,7% 19,2% 10,6% 12,5% 12,6% 15,8% 

F23_4 Så fort politiker i kommunen blir valda tycker de att de är förmer än sådana som jag 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

15,2% 15,9% 4,6% 18,9% 15,8% 15,5% 10,8% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

17,8% 20,3% 13,9% 18,0% 20,8% 19,0% 17,4% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

37,8% 42,1% 57,0% 40,5% 35,6% 39,9% 39,9% 

Stämmer 
ganska bra 

19,6% 14,0% 14,6% 15,4% 18,3% 16,8% 20,6% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

9,7% 7,7% 10,0% 7,2% 9,5% 8,7% 11,3% 

F23_5 Det finns inte en enda politiker i kommunen som jag litar på 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

25,1% 21,7% 13,2% 25,3% 24,6% 23,4% 15,6% 

Stämmer 
ganska bra 

24,8% 12,1% 4,4% 18,1% 22,2% 18,6% 18,5% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

31,6% 40,7% 50,8% 32,5% 35,0% 36,1% 39,4% 

Stämmer 
ganska bra 

11,5% 15,5% 18,3% 16,5% 10,3% 13,5% 15,7% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

7,0% 9,9% 13,2% 7,5% 7,9% 8,4% 10,8% 

(186 av 312)
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F23_6 På det hela taget kan man lita på att de politiska ledarna i kommunen fattar beslut som är 
för allmänhetens bästa 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Stämmer 
inte alls 

12,1% 7,3% 13,9% 10,2% 8,5% 9,8% 10,8% 

Stämmer 
ganska bra 

19,5% 13,9% 9,6% 24,7% 13,2% 16,7% 18,8% 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

30,3% 38,8% 49,3% 30,1% 33,9% 34,5% 37,1% 

Stämmer 
ganska bra 

34,5% 34,8% 27,2% 29,9% 39,4% 34,6% 29,4% 

Stämmer 
helt och 
hållet 

3,6% 5,3% 5,1% 5,0% 4,4% 3,9% 

F24_1 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? De styrande politiska partierna i din kommun 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

10,8% 7,0% 16,9% 8,7% 7,0% 8,9% 11,4% 10,1% 13,5% 

Ganska 
litet 

22,0% 17,6% 8,8% 21,4% 21,5% 19,8% 21,4% 22,5% 25,2% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

32,8% 31,7% 33,1% 32,3% 32,0% 32,2% 31,3% 36,6% 37,0% 

Ganska 
stort 

22,6% 24,9% 8,2% 23,3% 28,0% 23,8% 18,6% 27,0% 21,9% 

Mycket 
stort 

2,9% 3,8% 4,0% 1,6% 4,3% 3,4% 2,0% 3,8% 2,4% 

Vet inte 8,9% 15,1% 29,0% 12,7% 7,2% 12,0% 15,3% 

(187 av 312)
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F24_2 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Näringslivet i din kommun 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

1,4% 2,0% 3,2% 1,7% 3,9% 1,9% 4,7% 

Ganska 
litet 

13,0% 10,4% 4,2% 3,4% 5,7% 4,7% 10,5% 13,2% 12,7% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

27,0% 26,0% 22,0% 10,6% 17,1% 15,5% 31,8% 29,8% 38,4% 

Ganska 
stort 

43,5% 38,9% 26,2% 46,5% 33,8% 37,2% 31,6% 46,3% 38,2% 

Mycket 
stort 

8,3% 7,2% 17,0% 27,3% 17,5% 20,8% 5,0% 8,7% 6,0% 

Vet inte 6,7% 15,5% 30,5% 12,2% 22,6% 20,1% 17,2% 

F24_3 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Lokala massmedier 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

6,9% 4,8% 8,1% 6,9% 4,6% 5,9% 5,8% 6,5% 6,8% 

Ganska 
litet 

14,3% 9,0% 8,8% 19,4% 7,5% 11,7% 14,1% 13,0% 16,5% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

25,9% 25,3% 17,5% 20,8% 30,8% 25,6% 33,3% 28,5% 39,1% 

Ganska 
stort 

42,7% 39,3% 24,4% 41,7% 44,8% 41,0% 27,4% 45,7% 32,1% 

Mycket 
stort 

4,2% 7,0% 8,1% 2,5% 7,0% 5,6% 4,7% 6,2% 5,5% 

Vet inte 6,1% 14,5% 33,1% 8,8% 5,3% 10,2% 14,7% 

(188 av 312)

F24_4 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Förskolor i din kommun 
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Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

1,8% 1,6% 3,2% 1,7% 1,7% 2,1% 2,4% 

Ganska 
litet 

6,2% 3,2% 4,2% 3,4% 5,7% 4,7% 5,7% 5,9% 8,2% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

16,8% 14,2% 22,0% 10,6% 17,1% 15,5% 17,9% 19,4% 25,7% 

Ganska 
stort 

38,2% 36,2% 26,2% 46,5% 33,8% 37,2% 31,3% 46,5% 44,8% 

Mycket 
stort 

17,9% 23,8% 17,0% 27,3% 17,5% 20,8% 13,2% 26,0% 18,9% 

Vet inte 19,1% 21,0% 30,5% 12,2% 22,6% 20,1% 30,2% 

F24_5 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Grundskolor i din kommun 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

2,4% 4,2% 4,2% 2,2% 3,8% 3,3% 3,6% 4,2% 3,6 

Ganska 
litet 

8,0% 2,0% 4,2% 3,7% 6,1% 5,0% 9,4% 6,3% 10,9 

Varken 
litet 
eller 
stort 

16,5% 13,5% 17,7% 9,8% 17,7% 15,0% 19,3% 18,8% 26,5 

Ganska 
stort 

35,3% 37,6% 26,3% 47,2% 31,9% 36,4% 28,8% 45,7% 43,4 

Mycket 
stort 

18,1% 21,8% 17,0% 23,0% 18,7% 20,0% 9,6% 25,0% 15,6 

Vet inte 19,6% 20,9% 30,5% 14,1% 21,8% 20,3% 29,3% 

(189 av 312)

24_6 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Äldreomsorgen i din kommun 
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Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

6,5% 5,6% 4,7% 2,7% 8,5% 6,0% 9,5% 6,9% 11,1% 

Ganska 
litet 

21,5% 17,0% 20,3% 14,0% 22,4% 19,3% 18,8% 22,1% 22,9% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

26,9% 24,2% 20,3% 28,6% 24,9% 25,5% 23,0% 29,3% 30,6% 

Ganska 
stort 

26,4% 31,5% 21,0% 33,2% 28,2% 28,9% 19,7% 33,2% 28,1% 

Mycket 
stort 

6,2% 8,7% 8,1% 6,0% 8,2% 7,4% 5,2% 8,5% 7,3% 

Vet inte 12,6% 13,1% 25,6% 15,6% 7,9% 12,8% 23,9% 

F24_7 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Arbetsförmedlingen i din kommun 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

12,7% 13,1% 21,0% 8,4% 13,7% 12,9% 16,6% 19,2% 11,1% 

Ganska 
litet 

17,1% 10,9% 8,8% 16,6% 13,7% 14,1% 17,8% 21,0% 22,9% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

24,2% 26,4% 24,4% 26,5% 24,8% 25,3% 18,7% 37,8% 30,6% 

Ganska 
stort 

11,7% 13,7% 12,2% 19,8% 8,2% 12,7% 8,5% 18,9% 28,1% 

Mycket 
stort 

0,9% 3,3% 4,0% 1,3% 2,0% 2,1% 2,1% 3,1% 7,3% 

Vet inte 33,4% 32,6% 29,7% 27,3% 37,5% 33,0% 36,3% 

(190 av 312)

F24_8 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Sjukvården 

Man Kvinna 18-29 30-49 50-84 Totalt Nationellt Totalt Nationellt 
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år år år Piteå genomsnitt Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

5,8% 4,0% 4,7% 3,4% 5,8% 4,9% 6,8% 5,1% 7,2% 

Ganska 
litet 

14,6% 13,0% 8,8% 16,4% 13,4% 13,8% 14,8% 14,5% 15,8% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

23,4% 24,6% 32,4% 20,2% 24,2% 24,0% 21,8% 25,3% 23,4% 

Ganska 
stort 

36,8% 37,8% 24,4% 40,7% 38,4% 37,3% 35,9% 39,3% 38,5% 

Mycket 
stort 

14,8% 15,1% 8,8% 15,6% 16,1% 14,9% 14,1% 15,7% 15,1% 

Vet inte 4,6% 5,6% 20,9% 3,7% 2,0% 5,1% 6,6% 

F25_1 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Polisen i området där du bor 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

4,3% 1,0% 3,7% 2,7% 2,7% 6,6% 2,9% 6,6% 

Ganska 
litet 

7,6% 4,2% 7,0% 6,7% 5,9% 13,0% 6,3% 13,3% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

19,6% 12,9% 8,8% 12,4% 20,7% 16,3% 20,2% 17,5% 23,6% 

Ganska 
stort 

40,5% 39,1% 29,1% 40,7% 41,9% 39,8% 35,4% 42,7% 39,7% 

Mycket 
stort 

23,6% 33,6% 45,9% 32,2% 21,9% 28,6% 15,4% 30,6% 16,8% 

Vet inte 4,3% 9,2% 16,2% 4,0% 6,0% 6,7% 9,5% 

F25_2 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Åklagare 

(191 av 312)

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 
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(utan 
vet 
inte) 

(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

2,2% 2,2% 4,0% 1,8% 2,0% 2,2% 6,1% 3,7% 9,5% 

Ganska 
litet 

5,8% 3,5% 7,7% 3,9% 4,7% 7,2% 7,8% 10,9% 

Varken 
litet 
eller 
stort 

23,6% 15,1% 12,8% 17,5% 22,3% 19,4% 18,4% 32,3% 32,0% 

Ganska 
stort 

20,4% 21,7% 16,9% 22,4% 21,3% 21,0% 19,6% 35,1% 33,3% 

Mycket 
stort 

11,5% 14,0% 16,9% 14,1% 10,8% 12,7% 8,9% 21,2% 14,4% 

Vet inte 36,5% 43,5% 49,3% 36,5% 39,9% 40,0% 39,7% 

F25_3 Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete? Domstolar 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
litet 
eller 
inget 

1,6% 2,2% 4,0% 0,9% 2,0% 1,9% 6,9% 3,1% 10,5 

Ganska 
litet 

8,8% 4,0% 10,2% 5,7% 6,4% 8,1% 10,4% 11,3 

Varken 
litet 
eller 
stort 

20,9% 16,0% 12,8% 17,9% 20,3% 18,5% 17,9% 29,9% 30,6 

Ganska 
stort 

21,3% 22,4% 16,9% 22,6% 22,6% 21,8% 19,0% 35,3% 31,7 

Mycket 
stort 

12,5% 13,8% 16,9% 15,1% 10,9% 13,1% 9,7% 21,2% 15,8 

Vet inte 34,9% 41,6% 49,3% 33,3% 38,5% 38,2% 38,4% 

F26_1 Hur utbredd eller begränsad tror du att korruptionen är bland högre kommunala tjänstemän 
i din kommun? 

(192 av 312)

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
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vet 
inte) 

inte) 

Mycket 
begränsad 

20,0% 21,3% 20,3% 20,2% 21,0% 20,6% 14,2% 27,1% 20,1% 

Ganska 
begränsad 

34,4% 26,7% 25,7% 26,3% 34,5% 30,6% 31,2% 40,2% 44,2% 

Ganska 
utbredd 

26,6% 12,0% 17,5% 22,4% 17,8% 19,3% 17,8% 25,4% 25,3% 

Mycket 
utbredd 

4,2% 6,9% 4,0% 5,9% 5,7% 5,5% 7,4% 7,3% 10,4% 

Vet inte 14,9% 33,1% 32,5% 25,2% 20,9% 23,9% 29,5% 

F26_2 Hur utbredd eller begränsad tror du att korruptionen är…bland höga chefer på företag i din 
kommun? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

11,0% 11,2% 12,2% 11,0% 10,9% 11,1% 8,8% 14,8% 12,8% 

Ganska 
begränsad 

35,3% 29,7% 29,1% 26,7% 37,0% 32,5% 29,1% 43,3% 42,1% 

Ganska 
utbredd 

27,6% 16,3% 13,5% 24,7% 22,4% 22,0% 22,2% 29,3% 32,2% 

Mycket 
utbredd 

8,8% 10,2% 12,2% 13,3% 6,4% 9,5% 8,9% 12,7% 12,9% 

Vet inte 17,3% 32,6% 33,1% 24,2% 23,2% 24,9% 30,9% 

(193 av 312)

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 
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inte) 
Mycket 
begränsad 

17,6% 19,5% 16,2% 18,0% 19,4% 18,5% 13,6% 24,1% 19,3% 

Ganska 
begränsad 

36,7% 28,2% 21,6% 32,0% 35,6% 32,5% 30,8% 42,4% 43,6% 

Ganska 
utbredd 

22,4% 14,3% 21,6% 21,9% 15,4% 18,4% 17,4% 24,0% 24,6% 

Mycket 
utbredd 

6,7% 7,9% 12,2% 5,3% 7,3% 7,3% 8,9% 9,5% 12,6% 

Vet inte 16,6% 30,1% 28,4% 22,8% 22,3% 23,3% 29,3% 
F26_3 Hur utbredd eller begränsad tror du att korruptionen är bland politikerna i din kommun? 

F26_4 Hur utbredd eller begränsad tror du att korruptionen är bland ansvariga i ideella 
organisationer/föreningar i din kommun? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

22,0% 18,8% 20,3% 16,5% 23,0% 20,4% 13,6% 27,9% 24,7% 

Ganska 
begränsad 

37,4% 34,0% 21,0% 37,9% 38,1% 35,8% 30,8% 48,8% 51,1% 

Ganska 
utbredd 

16,3% 10,7% 21,0% 14,1% 11,3% 13,5% 17,4% 18,5% 18,5% 

Mycket 
utbredd 

3,8% 3,3% 4,7% 2,5% 3,9% 3,5% 8,9% 4,8% 5,7% 

Vet inte 20,5% 33,2% 33,1% 29,1% 23,7% 26,8% 29,3% 

F27_1 Hur utbredd eller begränsad tror du att nepotismen är bland högre kommunala tjänstemän i 
din kommun? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

7,4% 5,1% 4,0% 3,9% 8,3% 6,3% 5,6% 7,5% 7,3% 

Ganska 
begränsad 

24,5% 19,0% 8,1% 18,7% 27,1% 21,7% 24,6% 26,2% 31,4% 

Ganska 
utbredd 

32,2% 33,8% 38,5% 38,4% 28,2% 33,0% 30,9% 39,7% 40,2% 

Mycket 
utbredd 

21,9% 22,3% 24,4% 22,8% 21,1% 22,1% 15,5% 26,6% 21,2% 

Vet inte 13,9% 19,9% 25,0% 16,3% 15,3% 16,9% 23,4% 

(194 av 312)

F27_2 Hur utbredd eller begränsad tror du att nepotismen är bland höga chefer på företag i din 
kommun? 

Man Kvinna 18-29 30-49 50-84 Totalt Nationellt Totalt Nationellt 

29 



              

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

      
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

år år år Piteå genomsnitt Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

2,4% 2,2% 0,7% 3,9% 2,3% 3,1% 2,7% 4,3% 

Ganska 
begränsad 

22,3% 15,3% 8,1% 13,7% 24,9% 18,9% 19,3% 22,2% 24,8% 

Ganska 
utbredd 

34,9% 35,7% 21,0% 47,2% 31,4% 35,3% 34,5% 41,5% 44,9% 

Mycket 
utbredd 

27,9% 29,4% 54,7% 24,7% 24,5% 28,6% 19,5% 33,6% 26,1% 

Vet inte 12,5% 17,4% 16,2% 13,7% 15,3% 14,9% 23,7% 

F27_3 Hur utbredd eller begränsad tror du att nepotismen är bland politiker i din kommun? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

7,5% 4,8% 4,8% 8,6% 6,2% 6,7% 7,5% 9,0% 

Ganska 
begränsad 

26,9% 26,5% 16,9% 22,5% 31,7% 26,7% 25,4% 32,4% 32,8% 

Ganska 
utbredd 

32,0% 23,3% 38,5% 32,1% 22,1% 27,7% 27,9% 33,6% 37,0% 

Mycket 
utbredd 

20,4% 23,3% 28,4% 20,6% 21,0% 21,9% 15,0% 26,5% 21,2% 

Vet inte 13,2% 22,2% 16,2% 19,9% 16,5% 17,6% 25,0% 

(195 av 312)
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F27_4 Hur utbredd eller begränsad tror du att nepotismen är bland ansvariga i ideella 
organisationer/föreningar i din kommun? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
begränsad 

6,3% 5,0% 4,0% 2,3% 8,1% 5,6% 6,1% 7,3% 8,8% 

Ganska 
begränsad 

33,7% 25,3% 16,2% 24,4% 36,1% 29,5% 26,6% 38,5% 38,6% 

Ganska 
utbredd 

30,5% 22,3% 25,7% 31,8% 23,2% 26,4% 25,6% 34,4% 37,1% 

Mycket 
utbredd 

10,0% 20,4% 25,0% 18,1% 10,8% 15,1% 10,7% 19,7% 15,5% 

Vet inte 19,6% 27,1% 29,0% 23,4% 21,7% 23,3% 31,0% 

Lika villkor och pålitlighet 
F28_1 Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade 
av svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: människor med utländsk bakgrund? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
sämre 

7,0% 11,7% 16,9% 6,3% 9,4% 9,3% 7,0% 10,5% 8,0% 

Något 
sämre 

27,1% 37,9% 37,2% 29,8% 33,0% 32,5% 32,0% 36,6% 36,7% 

Varken 
bättre 
eller 
sämre 

31,1% 25,9% 12,2% 32,0% 30,4% 28,5% 28,0% 32,1% 32,1% 

Något 
bättre 

13,8% 5,3% 8,8% 9,3% 10,0% 9,6% 9,0% 10,8% 10,3% 

Mycket 
bättre 

10,1% 7,4% 12,2% 11,6% 6,1% 8,8% 11,4% 9,9% 13,0% 

Vet inte 10,9% 11,8% 12,8% 11,0% 11,2% 11,3% 12,7% 

(196 av 312)
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F28_2 Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade 
av svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: människor med hög utbildning? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
sämre 

0,1% 0,1% 

Något 
sämre 

1,2% 0,9% 0,7% 1,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 

Varken 
bättre 
eller 
sämre 

10,3% 13,5% 20,3% 13,5% 8,7% 11,9% 16,9% 13,3% 18,9% 

Något 
bättre 

50,1% 39,3% 37,9% 47,3% 44,8% 44,7% 43,8% 50,0% 49,0% 

Mycket 
bättre 

26,3% 37,5% 28,4% 26,6% 36,2% 31,9% 27,4% 35,6% 30,6% 

Vet inte 12,1% 8,8% 13,4% 11,9% 8,7% 10,4% 10,7% 

F28_3 Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade 
av svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: människor med stora ekonomiska resurser? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
sämre 

0,3% 0,3% 0,2% 0,8% 0,2% 0,9% 

Något 
sämre 

0,5% 0,5% 0,9% 0,5% 1,2% 0,5% 1,3% 

Varken 
bättre 
eller 
sämre 

8,2% 10,0% 4,0% 14,2% 7,0% 9,1% 10,6% 10,1% 11,9% 

Något 
bättre 

32,1% 25,1% 25,0% 30,5% 28,4% 28,7% 30,8% 31,9% 34,7% 

Mycket 
bättre 

48,8% 54,0% 53,4% 44,3% 55,5% 51,4% 45,6% 57,2% 51,2% 

Vet inte 10,4% 10,0% 17,5% 11,0% 7,8% 10,2% 11,1% 

(197 av 312)

F28_4 Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade 
av svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: människor med låg utbildning? 
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Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Totalt 
nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
sämre 

10,1% 13,7% 20,9% 9,4% 11,2% 11,9% 10,9% 13,1% 12,3% 

Något 
sämre 

50,9% 44,1% 32,4% 45,4% 52,8% 47,5% 45,4% 52,6% 51,2% 

Varken 
bättre 
eller 
sämre 

29,1% 32,8% 37,9% 33,2% 27,7% 30,9% 30,1% 34,2% 33,9% 

Något 
bättre 

0,2% 0,2% 0,1% 1,6% 0,1% 1,8% 

Mycket 
bättre 

0,6% 0,7% 

Vet inte 9,8% 9,2% 8,8% 11,9% 8,2% 9,5% 11,4% 

F28_5 Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade 
av svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: människor med små ekonomiska resurser? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
sämre 

13,8% 16,1% 25,0% 12,9% 13,8% 14,9% 13,8% 16,7% 15,7% 

Något 
sämre 

47,7% 47,2% 36,5% 45,3% 51,7% 47,5% 42,8% 53,1% 48,5% 

Varken 
bättre 
eller 
sämre 

26,7% 25,4% 25,7% 29,2% 24,1% 26,1% 29,0% 29,2% 32,9% 

Något 
bättre 

1,0% 0,5% 0,7% 1,0% 0,7% 1,8% 0,8% 2,1% 

Mycket 
bättre 

0,3% 0,3% 0,2% 0,7% 0,2% 0,8% 

Vet inte 10,8% 10,4% 12,8% 11,9% 9,2% 10,6% 11,8% 

(198 av 312)
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F29_1 Anser du att följande åsikter stämmer bra eller dåligt med din egen uppfattning?: Människor 
bör ta större ansvar för att försörja sig själva 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

3,2% 4,0% 1,3% 1,2% 1,6% 2,1% 1,7% 2,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

9,9% 18,1% 25,0% 14,7% 10,8% 14,0% 8,6% 15,2% 9,4% 

Stämmer 
ganska 
bra 

41,1% 38,4% 25,0% 37,4% 45,0% 39,8% 39,5% 43,3% 42,9% 

Stämmer 
mycket 
bra 

42,1% 31,0% 37,9% 36,5% 36,2% 36,6% 41,8% 39,8% 45,4% 

Vet inte 6,9% 9,3% 8,1% 10,0% 6,8% 8,1% 7,9% 

(199 av 312)
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F29_2 Anser du att följande åsikter stämmer bra eller dåligt med din egen uppfattning?: Människor 
som är arbetslösa borde ta vilket jobb som helst annars bör de förlora sin a-kassa 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

15,5% 17,2% 24,4% 18,6% 12,9% 16,4% 11,6% 18,3% 12,8% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

20,1% 28,9% 20,9% 25,8% 24,6% 24,5% 23,6% 27,3% 25,9% 

Stämmer 
ganska 
bra 

34,4% 25,7% 29,7% 29,2% 30,7% 30,1% 31,2% 33,6% 34,3% 

Stämmer 
mycket 
bra 

20,6% 16,7% 12,2% 18,2% 20,5% 18,6% 24,5% 20,8% 26,9% 

Vet inte 9,4% 11,4% 12,8% 8,2% 11,3% 10,4% 9,1% 

F30_1 Hur viktigt eller oviktigt är följande för att du ska tycka en person är pålitlig? Att vara 
skötsam 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

45,4% 46,6% 37,2% 37,8% 53,5% 46,0% 52,8% 46,8% 53,9% 

Ganska 
viktigt 

47,2% 49,6% 58,1% 53,8% 42,5% 48,4% 39,9% 49,3% 40,7% 

Inte så 
viktigt 

4,3% 2,6% 4,7% 3,8% 2,8% 3,4% 4,1% 3,5% 4,2% 

Inte alls 
viktigt 

0,7% 0,7% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 

Vet inte 3,1% 0,5% 4,6% 0,5% 1,8% 2,0% 

(200 av 312)
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F30_2 Hur viktigt eller oviktigt är följande för att du ska tycka en person är pålitlig? Att arbeta och 
försörja sig själv 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

36,8% 30,5% 29,1% 25,3% 40,2% 33,7% 38,3% 34,7% 39,2% 

Ganska 
viktigt 

50,5% 47,4% 42,5% 55,0% 46,7% 49,0% 41,7% 50,4% 42,7% 

Inte så 
viktigt 

7,7% 16,0% 16,2% 13,2% 9,9% 11,9% 13,9% 12,2% 14,3% 

Inte alls 
viktigt 

2,0% 3,1% 4,0% 2,9% 2,0% 2,6% 3,7% 2,6% 3,8% 

Vet inte 3,0% 2,9% 8,1% 3,7% 1,2% 3,0% 2,3% 

F30_3 Hur viktigt eller oviktigt är följande för att du ska tycka en person är pålitlig? Att bara vara 
sjukskriven när man verkligen inte kan arbeta 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

45,1% 47,7% 33,1% 38,0% 55,1% 46,4% 38,3% 48,4% 54,7% 

Ganska 
viktigt 

38,5% 33,9% 50,0% 35,8% 33,0% 36,2% 41,7% 37,8% 34,4% 

Inte så 
viktigt 

7,6% 7,5% 4,7% 14,2% 4,0% 7,6% 13,9% 7,9% 7,5% 

Inte alls 
viktigt 

4,9% 6,5% 12,2% 5,4% 4,3% 5,7% 3,7% 5,9% 3,3% 

Vet inte 3,8% 4,5% 6,6% 3,6% 4,2% 2,3% 

F30_4 Hur viktigt eller oviktigt är följande för att du ska tycka att en person är pålitlig? Att lämna 
sanna uppgifter om sin ekonomi till myndigheter 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

53,8% 65,4% 54,1% 47,1% 69,0% 59,6% 52,2% 61,0% 64,4% 

Ganska 
viktigt 

36,1% 22,9% 25,0% 38,4% 24,9% 29,5% 32,8% 30,2% 28,5% 

Inte så 
viktigt 

6,0% 8,2% 12,9% 9,2% 4,3% 7,1% 7,2% 7,3% 5,7% 

Inte alls 
viktigt 

1,6% 1,4% 4,0% 0,9% 1,3% 1,5% 3,1% 1,6% 1,4% 

Vet inte 2,5% 2,1% 4,0% 4,3% 0,5% 2,3% 4,7% 

(201 av 312)
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F30_5 Hur viktigt eller oviktigt är följande för att du ska tycka att en person är pålitlig? Att inte 
arbeta svart 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

34,3% 32,8% 8,8% 25,2% 45,2% 33,6% 38,7% 35,6% 41,1% 

Ganska 
viktigt 

35,0% 32,5% 29,0% 34,3% 34,6% 33,8% 30,4% 35,8% 32,2% 

Inte så 
viktigt 

17,0% 21,5% 29,1% 25,9% 12,5% 19,3% 18,6% 20,4% 19,7% 

Inte alls 
viktigt 

8,0% 7,7% 21,0% 8,4% 4,2% 7,8% 6,6% 8,3% 7,0% 

Vet inte 5,7% 5,4% 12,2% 6,2% 3,5% 5,6% 5,7% 

Mångfald 

F31 Hur viktig eller oviktig är religionen i ditt liv? 
Man Kvinna 18-29 

år 
30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktig 

5,7% 13,4% 11,1% 11,0% 9,6% 6,3% 10,5% 6,8% 

Ganska 
viktig 

12,0% 11,3% 8,1% 8,6% 14,4% 11,6% 14,7% 12,8% 16,1% 

Ganska 
oviktig 

29,0% 24,8% 25,0% 25,0% 28,6% 26,9% 25,7% 29,5% 28,0% 

Mycket 
oviktigt 

44,1% 42,0% 62,2% 48,7% 34,7% 43,1% 45,0% 47,2% 49,1% 

Vet 
inte 

9,3% 8,5% 4,7% 6,6% 11,3% 8,9% 8,4% 

(202 av 312)
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F32 Hur ofta deltar du i gudstjänst? Med undantag för bröllop, begravning och dop eller 
motsvarande 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Flera 
gånger 
i 
veckan 

0,6% 0,9% 1,6% 0,4% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 

Varje 
vecka 

4,2% 5,8% 2,9% 7,6% 5,0% 1,8% 5,2% 1,9% 

Varje 
månad 

4,1% 4,7% 6,1% 4,4% 4,4% 2,8% 4,6% 2,9% 

Någon 
eller 
några 
gånger 
om 
året 

13,7% 17,8% 20,9% 9,2% 18,7% 15,8% 19,8% 16,5% 20,7% 

Mer 
sällan 
eller 
aldrig 

72,3% 67,2% 74,4% 77,3% 63,8% 69,8% 70,6% 72,9% 73,6% 

Vet 
inte 

5,0% 3,6% 4,7% 2,9% 5,1% 4,3% 4,2% 

F33_1 Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande saker är för att räknas som svensk enligt dig? 
Att vara född i Sverige 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

15,7% 15,7% 20,9% 13,8% 15,6% 15,7% 14,2% 16,1% 14,7% 

Ganska 
viktigt 

11,7% 9,8% 16,9% 6,3% 12,1% 10,8% 12,2% 11,0% 12,6% 

Inte så 
viktigt 

31,0% 23,8% 16,2% 27,2% 30,4% 27,5% 34,3% 28,1% 35,6% 

Inte alls 
viktigt 

39,2% 48,5% 46,0% 51,0% 38,6% 43,8% 35,9% 44,8% 37,2% 

Vet inte 2,4% 2,1% 1,6% 3,3% 2,3% 3,4% 

(203 av 312)
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F33_2 Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande saker är för att räknas som svensk enligt dig? 
Att respektera svenska lagar och regler 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

87,8% 81,2% 83,8% 82,9% 85,7% 84,5% 86,5% 85,1% 87,9% 

Ganska 
viktigt 

10,1% 16,2% 16,2% 14,6% 11,4% 13,1% 9,6% 13,2% 9,8% 

Inte så 
viktigt 

1,2% 1,6% 2,5% 1,1% 1,4% 0,6% 1,4% 0,6% 

Inte alls 
viktigt 

0,4% 0,4% 0,2% 1,7% 0,2% 1,8% 

Vet inte 0,5% 1,0% 1,4% 0,8% 1,5% 

F33_3 Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande saker är för att räknas som svensk enligt dig? 
Att ha förfäder från Sverige 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

6,6% 6,0% 6,7% 7,6% 6,3% 7,9% 6,5% 8,2% 

Ganska 
viktigt 

6,6% 8,0% 12,2% 4,4% 7,9% 7,3% 8,5% 7,6% 8,9% 

Inte så 
viktigt 

35,5% 23,4% 12,8% 29,1% 34,0% 29,5% 32,3% 30,7% 33,7% 

Inte alls 
viktigt 

47,1% 59,2% 66,3% 57,6% 46,9% 53,1% 47,1% 55,2% 49,2% 

Vet inte 4,1% 3,5% 8,8% 2,2% 3,5% 3,8% 4,3% 

F33_4 Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande saker är för att räknas som svensk enligt dig? 
Att kunna prata svenska 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

54,0% 43,8% 46,6% 45,5% 51,7% 48,9% 55,2% 49,4% 56,2% 

Ganska 
viktigt 

39,9% 39,4% 33,1% 41,1% 40,3% 39,6% 35,4% 40,0% 36,0% 

Inte så 
viktigt 

4,4% 12,7% 12,2% 10,3% 6,5% 8,6% 5,5% 8,6% 5,6% 

Inte alls 
viktigt 

0,6% 3,4% 8,2% 2,2% 0,3% 2,0% 2,1% 2,0% 2,2% 

Vet inte 1,1% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 1,8% 
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F33_5 Hur viktiga eller oviktiga tycker du att följande saker är för att räknas som svensk enligt dig? 
Att dela svensk kultur 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
viktigt 

35,8% 31,9% 37,2% 33,0% 33,6% 33,9% 36,4% 34,9% 37,5% 

Ganska 
viktigt 

36,7% 30,5% 25,7% 30,8% 37,5% 33,6% 35,7% 34,7% 36,7% 

Inte så 
viktigt 

20,8% 24,7% 4,0% 31,9% 21,6% 22,8% 18,4% 23,5% 18,9% 

Inte alls 
viktigt 

3,9% 9,6% 24,4% 3,4% 4,4% 6,7% 6,6% 6,9% 6,8% 

Vet inte 2,7% 3,2% 8,8% 0,9% 2,9% 3,0% 2,9% 

F34_a Om människor med utländsk bakgrund behåller sina egna vanor och traditioner blir Sverige 
ett bättre eller sämre land att bo i. 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Sverige 
blir ett 
bättre 
land att 
bo i 

23,5% 10,9% 16,9% 20,2% 15,3% 17,2% 3,8% 4,3% 4,4% 

1 15,8% 12,7% 4,0% 19,3% 13,6% 14,3% 2,0% 4,1% 2,3% 

2 8,2% 12,3% 12,2% 9,7% 10,2% 10,3% 5,0% 4,3% 5,8% 

3 7,0% 12,0% 4,0% 12,3% 9,1% 9,5% 5,3% 9,1% 6,2% 

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

5 10,8% 13,2% 29,0% 7,0% 10,9% 12,0% 19,0% 21,4% 22,0% 

6 2,2% 4,4% 5,2% 2,9% 3,3% 6,9% 6,9% 7,9% 

7 4,3% 4,0% 7,3% 3,1% 4,1% 10,6% 10,2% 12,3% 

8 1,0% 5,5% 8,1% 2,5% 2,5% 3,3% 11,1% 13,6% 12,9% 

9 4,3% 2,3% 8,8% 1,8% 2,8% 3,3% 5,1% 6,3% 6,0% 

Sverige 
blir ett 
sämre 

7,1% 5,1% 5,0% 8,4% 6,1% 12,8% 15,1% 14,8% 
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F34_b Människor med utländsk bakgrund har eller inte har en skyldighet att anpassa sig till vanor 
och traditioner i Sverige. 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Har en 
skyldighet 
att 
anpassa 
sig 

23,5% 10,9% 16,9% 20,2% 15,3% 17,2% 18,7% 19,1% 20,7% 

1 15,8% 12,7% 4,0% 19,3% 13,6% 14,3% 10,6% 15,9% 11,8% 

2 8,2% 12,3% 12,2% 9,7% 10,2% 10,3% 13,4% 11,5% 14,9% 

3 7,0% 12,0% 4,0% 12,3% 9,1% 9,5% 9,4% 10,6% 10,5% 

4 6,3% 6,6% 8,1% 3,9% 7,7% 6,4% 6,2% 7,2% 6,9% 

5 10,8% 13,2% 29,0% 7,0% 10,9% 12,0% 10,5% 13,4% 11,7% 

6 2,2% 4,4% 5,2% 2,9% 3,3% 3,5% 3,7% 3,9% 

7 4,3% 4,0% 8,1% 7,3% 3,1% 4,1% 3,9% 4,6% 4,3% 

8 1,0% 5,5% 8,8% 2,5% 2,5% 3,3% 4,6% 3,6% 5,1% 

9 4,3% 2,3% 1,8% 2,8% 3,3% 2,3% 3,7% 2,6% 

Har inte 
en 
skyldighet 
att 
anpassa 
sig 

7,1% 5,1% 5,0% 8,4% 6,1% 7,0% 6,8% 7,7% 

Vet inte 9,5% 10,9% 8,8% 5,7% 13,6% 10,2% 9,7% 
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F35 Ange om du inte skulle vilja ha någon av följande grupper som granne. Andel som uppgett de 
inte vill ha gruppen som granne 

Totalt Piteå Nationellt 
genomsnitt 

Människor som 
lever på 
socialbidrag 
(försörjningsstöd) 

13,6% 19,6% 

Missbrukare 84,4% 79,2% 
Invandrare 9,0% 11,6% 
Människor med 
annan religion 

10,0% 13,0% 

Trygghet 

F36_1 Hur trygg eller otrygg känner du dig när du går i närområdet där du bor? Om du går ut 
ensam dagtid 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Mycket otrygg 3,7% 1,9% 0,9% 4,7% 2,8% 2,3% 

Ganska otrygg 1,2% 0,6% 1,8% 0,6% 0,9% 1,7% 

Ganska trygg 5,9% 7,4% 3,8% 10,1% 6,6% 16,5% 

Mycket trygg 88,8% 90,1% 100,0% 93,5% 84,2% 89,4% 78,3% 

Går inte ut 
ensam 

0,4% 0,4% 0,2% 1,2% 

F36_2 Hur trygg eller otrygg känner du dig när du går i närområdet där du bor? Om du går ut 
ensam i mörkret 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Mycket otrygg 4,2% 3,7% 4,0% 0,9% 5,9% 3,9% 6,3% 

Ganska otrygg 1,3% 16,2% 24,4% 7,0% 5,9% 8,8% 12,9% 

Ganska trygg 17,2% 34,3% 29,0% 26,2% 24,6% 25,7% 38,1% 

Mycket trygg 75,1% 41,4% 42,6% 61,8% 59,9% 58,2% 37,2% 

Går inte ut 
ensam 

2,3% 4,4% 4,1% 3,7% 3,3% 5,5% 
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F37 Finns det i din bostad 

Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-84 år Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Dubbla lås 7,7% 6,7% 4,4% 4,8% 9,6% 7,0% 21,6% 
Larm 17,9% 16,7% 18,5% 11,5% 21,1% 17,3% 23,2% 
Säkerhetsdörr 13,0% 8,2% 18,3% 9,3% 9,6% 10,7% 20,8% 
Galler för 
fönster 

0,2% 0,2% 0,1% 1,2% 

F38_1 Har du eller någon som du bor tillsammans med under de senaste 5 åren drabbats av inbrott 
i bostaden 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Nej 88,3% 88,8% 79,1% 89,6% 90,3% 88,5% 86,4% 91,5% 89,6% 

Ja, 1-2 
gånger 

8,6% 8,0% 12,2% 8,1% 7,4% 8,3% 9,1% 8,5% 9,5% 

Ja, 3 
gånger 
eller 
fler 

1,0% 1,0% 

Vet inte 3,1% 3,2% 8,8% 2,3% 2,4% 3,2% 3,5% 

F38_2 Har du eller någon som du bor tillsammans med under de senaste 5 åren drabbats av inbrott 
i bilen 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Nej 90,8% 90,7% 83,1% 92,8% 91,4% 90,8% 83,5% 92,9% 87,7% 

Ja, 1-2 
gånger 

6,5% 6,9% 12,2% 5,0% 6,4% 6,7% 10,5% 6,9% 11,0% 

Ja, 3 
gånger 
eller 
fler 

0,4% 0,4% 0,2% 1,2% 0,2% 1,3% 

Vet inte 2,2% 2,5% 4,7% 2,3% 1,8% 2,4% 4,7% 
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F38_3 Har du eller någon som du bor tillsammans med under de senaste 5 åren drabbats av 
våldsbrott, hot eller rån 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Nej 93,8% 92,1% 75,0% 95,0% 96,2% 93,0% 85,5% 95,3% 89,7% 

Ja, 1-2 
gånger 

3,4% 5,8% 20,3% 1,8% 2,4% 4,6% 8,3% 4,7% 8,8% 

Ja, 3 
gånger 
eller 
fler 

1,4% 1,5% 

Vet inte 2,7% 2,1% 4,7% 3,2% 1,4% 2,4% 4,7% 

F38_4 Har du eller någon som du bor tillsammans med under de senaste 5 åren drabbats av 
bedrägeri 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Nej 87,3% 92,0% 91,3% 89,9% 89,1% 89,6% 80,5% 93,0% 86,7% 

Ja, 1-2 
gånger 

8,8% 4,4% 4,0% 5,4% 8,1% 6,6% 11,5% 6,9% 12,4% 

Ja, 3 
gånger 
eller 
fler 

0,2% 0,2% 0,1% 0,8% 0,1% 0,9% 

Vet inte 3,9% 3,4% 4,7% 4,7% 2,6% 3,6% 7,2% 

F38_5 Har du eller någon som du bor tillsammans med under de senaste 5 åren drabbats av 
skadegörelse på egendom 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Nej 81,9% 87,6% 87,2% 83,1% 85,2% 84,8% 72,1% 87,4% 76,3% 

Ja, 1-2 
gånger 

14,7% 9,1% 8,1% 14,0% 11,5% 11,9% 19,5% 12,3% 20,7% 

Ja, 3 
gånger 
eller 
fler 

0,7% 0,7% 0,3% 2,9% 0,4% 3,1% 

Vet inte 3,4% 2,6% 4,7% 2,9% 2,6% 3,0% 5,5% 
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F39_1 Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i ditt bostadsområde drabbas av 
inbrott i bostaden? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
ovanligt 

48,7% 46,8% 45,3% 44,3% 50,7% 47,8% 38,7% 50,6% 41,6% 

Ganska 
ovanligt 

42,4% 39,1% 29,8% 46,2% 40,0% 40,7% 41,5% 43,1% 44,6% 

Ganska 
vanligt 

6,0% 6,0% 12,8% 6,3% 4,1% 6,0% 11,1% 6,3% 11,9% 

Mycket 
vanligt 

1,8% 1,9% 

Vet inte 2,9% 8,1% 12,2% 3,2% 5,3% 5,5% 6,9% 

F39_2 Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i ditt bostadsområde drabbas av 
inbrott i bilen? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
ovanligt 

51,2% 52,2% 53,4% 53,1% 50,4% 51,7% 33,9% 54,9% 37,6% 

Ganska 
ovanligt 

40,2% 33,3% 21,7% 39,2% 39,1% 36,8% 42,0% 39,1% 46,5% 

Ganska 
vanligt 

4,7% 6,5% 12,8% 4,5% 4,5% 5,6% 12,2% 6,0% 13,5% 

Mycket 
vanligt 

2,1% 2,4% 

Vet inte 3,8% 8,0% 12,2% 3,2% 6,0% 5,9% 9,7% 
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F39_3 Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i området där du bor drabbas av 
våldsbrott, hot eller rån? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
ovanligt 

64,9% 61,7% 49,4% 66,2% 65,0% 63,3% 47,1% 68,1% 52,8% 

Ganska 
ovanligt 

27,7% 28,3% 33,8% 27,9% 26,7% 28,0% 35,2% 30,2% 39,5% 

Ganska 
vanligt 

1,1% 1,1% 0,9% 1,5% 1,1% 5,5% 1,2% 6,2% 

Mycket 
vanligt 

0,6% 0,3% 0,9% 0,3% 0,5% 1,4% 0,5% 1,5% 

Vet inte 5,6% 8,5% 16,9% 4,1% 6,4% 7,0% 10,8% 

F39_4 Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i området där du bor drabbas av 
bedrägeri? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
ovanligt 

47,5% 50,1% 49,3% 50,7% 47,4% 48,8% 34,3% 56,1% 44,1% 

Ganska 
ovanligt 

36,4% 31,0% 25,7% 36,5% 33,9% 33,7% 34,5% 38,8% 44,3% 

Ganska 
vanligt 

4,1% 3,9% 4,0% 4,7% 3,6% 4,0% 7,4% 4,6% 9,5% 

Mycket 
vanligt 

0,6% 0,3% 0,9% 0,3% 0,5% 1,6% 0,5% 2,1% 

Vet inte 11,4% 14,7% 20,9% 7,2% 14,8% 13,0% 22,2% 

F39_5 Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i området där du bor drabbas av 
skadegörelse på egendom? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Mycket 
ovanligt 

50,1% 49,8% 45,3% 53,7% 48,7% 49,9% 31,6% 54,0% 36,3% 

Ganska 
ovanligt 

38,3% 33,5% 33,8% 34,4% 37,4% 35,9% 40,9% 38,8% 47,0% 

Ganska 
vanligt 

6,1% 6,0% 4,7% 7,8% 5,3% 6,1% 11,3% 6,6% 13,0% 

Mycket 
vanligt 

1,1% 4,0% 0,5% 3,2% 0,6% 3,7% 

Vet inte 5,5% 9,6% 12,2% 4,1% 8,6% 7,6% 12,9% 
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F40_1 På det hela taget tror du att antalet brott har ökat, minskat eller varit oförändrade under de 
senaste åren i Sverige? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Ökat 69,8% 63,5% 62,8% 58,4% 72,9% 66,7% 67,9% 72,7% 73,2% 

Oförändrade 16,7% 23,0% 16,2% 27,5% 15,8% 19,8% 20,4% 21,6% 22,0% 

Minskat 5,9% 4,5% 4,0% 7,5% 4,1% 5,2% 4,4% 5,7% 4,7% 

Vet inte 7,6% 9,0% 16,9% 6,6% 7,2% 8,3% 7,4% 

F40_2 På det hela taget tror du att antalet brott har ökat, minskat eller varit oförändrade under de 
senaste åren i ditt bostadsområde? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Ökat 18,0% 17,0% 25,0% 21,6% 13,0% 17,5% 22,7% 21,2% 27,5% 

Oförändrade 61,2% 57,1% 28,4% 59,2% 66,9% 59,2% 55,5% 71,7% 67,1% 

Minskat 7,4% 4,2% 8,8% 5,7% 5,2% 5,8% 4,5% 7,1% 5,4% 

Vet inte 13,3% 21,7% 37,8% 13,6% 14,8% 17,5% 17,2% 
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F41_1 När du tänker på följande egenskaper för din egen del, hur viktigt tycker du att det är att 
leva i en trygg omgivning, att undvika sådant som kan vara farligt? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Är inte 
alls 
viktigt 
för mig 

0,3% 0,3% 0,2% 1,4% 0,2% 1,4% 

Är inte 
särskilt 
viktigt 
för mig 

7,9% 6,1% 4,0% 5,0% 9,1% 7,0% 6,4% 7,1% 6,6% 

Är 
ganska 
viktigt 
för mig 

42,6% 27,8% 29,7% 37,2% 35,3% 35,2% 34,2% 35,9% 35,1% 

Är 
mycket 
viktigt 
för mig 

47,2% 64,5% 66,2% 55,0% 53,7% 55,8% 55,5% 56,8% 56,9% 

Vet inte 2,3% 1,2% 2,8% 1,5% 1,8% 2,4% 

F41_2 När du tänker på följande egenskaper för din egen del, hur viktigt tycker du att det är att 
vara med om äventyr, ta risker och leva ett spännande liv? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Är inte 
alls 
viktigt 
för mig 

22,4% 24,5% 8,1% 12,2% 34,8% 23,5% 23,4% 24,5% 24,9% 

Är inte 
särskilt 
viktigt 
för mig 

44,2% 45,6% 29,1% 53,3% 43,5% 44,9% 40,1% 46,8% 42,6% 

Är 
ganska 
viktigt 
för mig 

26,5% 21,3% 46,5% 30,4% 13,7% 23,9% 22,7% 24,9% 24,1% 

Är 
mycket 
viktigt 
för mig 

2,7% 4,5% 12,2% 1,3% 2,9% 3,6% 7,9% 3,8% 8,4% 

Vet inte 4,2% 4,0% 4,0% 2,8% 5,0% 4,1% 6,0% 

(214 av 312)
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F42_1 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är ängslig och orolig 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

58,9% 50,1% 46,0% 50,8% 59,1% 54,5% 41,0% 55,5% 42,6% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

27,3% 26,8% 16,9% 27,8% 29,1% 27,0% 36,7% 27,5% 38,1% 

Stämmer 
ganska 
bra 

10,5% 19,7% 37,2% 16,4% 8,6% 15,1% 14,1% 15,4% 14,7% 

Stämmer 
mycket 
bra 

0,5% 2,6% 2,3% 1,5% 1,5% 4,5% 1,6% 4,7% 

Vet inte 2,9% 0,9% 2,8% 1,8% 1,9% 3,6% 

F42_2 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är tillbakadragen, tystlåten 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

43,3% 43,4% 37,2% 40,1% 47,0% 43,3% 38,9% 43,9% 40,1% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

33,7% 39,2% 37,8% 41,0% 33,1% 36,4% 34,7% 36,9% 35,8% 

Stämmer 
ganska 
bra 

16,0% 15,0% 16,2% 13,0% 16,9% 15,5% 19,1% 15,7% 19,7% 

Stämmer 
mycket 
bra 

4,9% 2,0% 8,8% 4,1% 1,6% 3,4% 4,3% 3,5% 4,4% 

Vet inte 2,3% 0,5% 1,9% 1,4% 1,4% 2,9% 

(215 av 312)
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F42_3 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är utåtriktad och blir lätt 
entusiastisk 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

5,6% 4,8% 4,7% 4,8% 5,6% 5,2% 6,2% 5,3% 6,5% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

27,4% 23,2% 25,0% 24,6% 25,9% 25,3% 23,8% 26,1% 25,0% 

Stämmer 
ganska 
bra 

48,3% 47,9% 45,9% 46,2% 49,9% 48,1% 45,3% 49,6% 47,5% 

Stämmer 
mycket 
bra 

14,2% 22,7% 24,4% 21,7% 14,8% 18,4% 20,2% 19,0% 21,1% 

Vet inte 4,4% 1,5% 2,8% 3,8% 2,9% 4,5% 

F42_4 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är kritisk och ifrågasättande 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

3,0% 7,2% 4,0% 7,4% 3,8% 5,1% 5,8% 5,3% 6,1% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

22,4% 26,8% 26,3% 20,9% 26,5% 24,5% 21,9% 25,4% 22,8% 

Stämmer 
ganska 
bra 

53,0% 52,9% 53,4% 54,3% 51,9% 52,9% 48,3% 54,7% 50,4% 

Stämmer 
mycket 
bra 

17,8% 10,4% 16,2% 14,6% 13,2% 14,1% 19,9% 14,6% 20,7% 

Vet inte 3,9% 2,7% 2,8% 4,5% 3,3% 3,9% 

(216 av 312)
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F42_5 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är pålitlig och har kontroll över 
mig själv 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

2,4% 0,9% 1,9% 2,0% 1,7% 1,2% 1,7% 1,2 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

0,5% 0,2% 0,7% 0,4% 2,0% 0,4% 2,0 

Stämmer 
ganska 
bra 

36,0% 38,4% 37,2% 33,1% 39,8% 37,2% 35,7% 37,7% 36,3 

Stämmer 
mycket 
bra 

59,1% 59,5% 62,8% 62,2% 56,6% 59,3% 59,2% 60,2% 60,4 

Vet inte 1,9% 1,0% 2,8% 1,0% 1,5% 1,9% 

F42_6 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är öppen för olika slags 
erfarenheter 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

1,4% 1,0% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

4,8% 5,2% 5,7% 5,8% 5,0% 6,3% 5,2% 6,6% 

Stämmer 
ganska 
bra 

54,9% 44,5% 37,2% 46,1% 55,3% 49,7% 46,5% 51,4% 48,6% 

Stämmer 
mycket 
bra 

34,8% 47,0% 58,2% 43,8% 34,5% 40,9% 41,6% 42,2% 43,5% 

Vet inte 4,1% 2,3% 4,7% 2,8% 3,1% 3,2% 4,5% 

(217 av 312)

52 



               

               

      
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F42_7 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är sympatisk och varm 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

1,8% 0,2% 0,9% 1,4% 1,0% 1,2% 1,1% 1,3% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

4,1% 1,0% 1,8% 3,7% 2,6% 4,2% 2,7% 4,5% 

Stämmer 
ganska 
bra 

57,0% 39,3% 38,5% 47,4% 51,1% 48,1% 48,3% 51,1% 51,2% 

Stämmer 
mycket 
bra 

29,3% 55,5% 56,9% 47,0% 35,6% 42,4% 40,5% 45,0% 43,0% 

Vet inte 7,8% 3,9% 4,7% 2,8% 8,2% 5,9% 5,7% 

F42_8 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är slarvig och oordentlig 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

32,7% 48,6% 45,3% 26,6% 48,5% 40,6% 43,1% 41,6% 44,6% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

48,5% 37,6% 25,0% 51,8% 42,0% 43,1% 39,5% 44,1% 41,0% 

Stämmer 
ganska 
bra 

13,0% 10,1% 21,0% 16,7% 5,7% 11,5% 10,9% 11,8% 11,3% 

Stämmer 
mycket 
bra 

1,7% 3,2% 4,0% 2,0% 2,3% 2,4% 3,0% 2,5% 3,1% 

Vet inte 4,2% 0,6% 4,7% 2,8% 1,5% 2,4% 3,5% 

(218 av 312)
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F42_9 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag är lugn och känslomässigt stabil 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

3,0% 1,7% 2,5% 2,9% 2,4% 1,8% 2,4% 1,9% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

4,4% 9,9% 16,9% 7,1% 4,7% 7,2% 8,8% 7,3% 9,0% 

Stämmer 
ganska 
bra 

47,6% 48,8% 37,2% 49,4% 50,2% 48,2% 50,1% 49,1% 51,7% 

Stämmer 
mycket 
bra 

41,7% 39,2% 46,0% 39,1% 39,8% 40,4% 36,2% 41,2% 37,4% 

Vet inte 3,2% 0,5% 1,9% 2,3% 1,9% 3,1% 

F42_10 Hur pass väl stämmer följande påstående in på dig själv, jag vill inte pröva så mycket nytt 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

15,4% 19,4% 24,3% 20,3% 13,8% 17,4% 18,9% 18,2% 19,7% 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

40,4% 47,8% 54,1% 49,3% 38,2% 44,1% 41,7% 46,0% 43,6% 

Stämmer 
ganska 
bra 

31,7% 23,3% 8,8% 23,6% 34,8% 27,5% 28,1% 28,7% 29,4% 

Stämmer 
mycket 
bra 

5,7% 7,9% 8,1% 3,2% 8,9% 6,8% 6,9% 7,1% 7,2% 

Vet inte 6,7% 1,6% 4,7% 3,7% 4,3% 4,1% 4,4% 

(219 av 312)
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F43 Hur tillfredsställd är du med ditt liv som helhet? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Arbetskraftsinvandrare 2,5% 3,6% 8,1% 1,6% 2,6% 3,0% 3,2% 3,1% 3,2% 

Anhöriginvandrare 0,9% 0,5% 0,7% 0,9% 0,7% 2,1% 0,7% 2,1% 

Flykting 1,6% 0,6% 2,1% 1,1% 2,0% 1,1% 2,0% 

Nej 92,6% 94,8% 87,1% 96,8% 93,4% 93,7% 91,8% 95,1% 92,7% 

Vet inte 2,4% 0,6% 4,7% 0,9% 1,0% 1,5% 1,0% 

(220 av 312)

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt genomsnitt 

Mycket 
tillfredsställd 

29,4% 48,5% 36,6% 38,9% 39,4% 38,9% 31,8% 

Ganska 
tillfredsställd 

62,6% 48,7% 50,6% 54,6% 57,6% 55,6% 59,8% 

Ganska 
otillfredsställd 

8,1% 2,9% 12,8% 6,4% 3,0% 5,5% 6,4% 

Mycket 
otillfredsställd 

2,0% 

Bakgrundsfrågor 

F44 Äger eller hyr du din bostad? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Äger, villa, radhus eller 
jordbruksfastighet 

76,8% 65,1% 33,1% 79,1% 75,4% 71,0% 52,5% 

Äger, lägenhet 
(bostadsrätt/ägarlägenhet) 

2,0% 6,2% 8,1% 2,2% 4,3% 4,1% 15,0% 

Hyr, av privat hyresvärd 8,3% 14,9% 33,8% 7,7% 8,5% 11,6% 14,7% 

Hyr, av kommunal 
hyresvärd 

11,6% 11,6% 12,2% 11,0% 11,8% 11,6% 13,4% 

Annat boende 1,3% 2,2% 12,8% 1,7% 4,3% 

F 45_1 Har din mamma kommit till Sverige som…? 
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F45_2 Har din pappa kommit till Sverige som…? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Arbetskraftsinvandrare 2,3% 4,0% 1,4% 1,2% 1,7% 3,4% 1,2% 3,4% 

Anhöriginvandrare 1,1% 4,1% 3,0% 0,4% 1,8% 0,9% 0,6% 0,9% 

Flykting 0,2% 0,2% 0,1% 1,8% 0,1% 1,8% 

Nej 96,6% 98,1% 91,9% 94,7% 97,3% 95,7% 93,0% 98,2% 93,8% 

Vet inte 1,1% 0,6% 0,9% 0,8% 0,7% 0,9% 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
Piteå 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Arbetskraftsinvandrare 1,0% 0,4% 1,3% 0,7% 2,3% 0,7% 2,3% 

Anhöriginvandrare 2,5% 1,5% 4,0% 0,9% 2,1% 2,0% 3,1% 2,0% 3,1% 

Flykting 1,1% 1,7% 0,6% 1,4% 0,6% 1,5% 

Nej 95,3% 95,3% 91,9% 96,4% 95,5% 95,3% 91,4% 96,7% 93,1% 

Vet inte 1,2% 1,7% 4,0% 0,9% 1,0% 1,4% 1,8% 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Totalt 
(utan 
vet 
inte) 

Nationellt 
genomsnitt 
(utan vet 
inte) 

Arbetskraftsinvandrare 0,8% 2,5% 4,0% 1,4% 1,2% 1,7% 2,0% 1,7% 2,0% 

Anhöriginvandrare 0,4% 3,2% 4,1% 3,0% 0,4% 1,8% 2,3% 1,8% 2,3% 

Flykting 0,2% 0,2% 0,1% 2,7% 0,1% 2,7% 

Nej 97,6% 93,8% 91,9% 94,7% 97,3% 95,7% 92,1% 96,4% 93,0% 

Vet inte 1,2% 0,3% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 

(221 av 312)

F45_3 Har din make/maka/sambo kommit till Sverige som….? 

F45_4 Har du själv kommit till Sverige som…? 
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F46_1 Är du engagerad i någon idrotts- eller friluftsförening? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 22,3% 18,5% 
Är förtroendevald 5,6% 3,6% 
Är medlem 32,1% 28,5% 

F46_2 Är du engagerad i någon hyresgäst-, bostadsrätts-, villaägar- eller hembygdsförening? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 5,0% 7,6% 
Är förtroendevald 3,8% 5,1% 
Är medlem 6,3% 27,8% 

F46_3 Är du engagerad i någon församling eller annan religiös organisation? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 6,3% 4,9% 
Är förtroendevald 2,5% 1,1% 
Är medlem 19,2% 15,4% 

F46_4 Är du engagerad i någon kultur-, musik, dans-, eller teaterförening? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 5,7% 6,0% 
Är förtroendevald 2,3% 1,9% 
Är medlem 9,3% 7,9% 

F46_5 Är du engagerad i någon hobby eller fritidsförening? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 7,7% 7,6% 
Är förtroendevald 2,5% 2,7% 
Är medlem 16,7% 12,1% 

F46_6 Är du engagerad i någon fackförening, företagarorganisation eller branschorganisation? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 3,0% 2,8% 
Är förtroendevald 6,1% 3,5% 
Är medlem 39,7% 31,0% 

F46_7 Är du engagerad i någon humanitär hjälporganisation? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 7,1% 5,2% 
Är förtroendevald 0,3% 0,6% 
Är medlem 12,8% 1,8% 

(222 av 312)
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F46_8 Är du engagerad i någon förening/organisation med social inriktning? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 2,6% 3,9% 
Är förtroendevald 0,4% 0,9% 
Är medlem 10,5% 8,6% 

F46_9 Är du engagerad i något politiskt parti, politisk organisation, freds- eller miljörörelse? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 2,4% 3,4% 
Är förtroendevald 1,3% 1,3% 
Är medlem 8,8% 6,7% 

F46_10 Är du engagerad i någon annan typ av organisation/förening? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 4,7% 6,3% 
Är förtroendevald 2,3% 3,6% 
Är medlem 12,7% 11,3% 

F46_11 Är du engagerad i någon annan typ av tillfälliga nätverk, Facebookinitiativ, liknande? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Är ideellt aktiv 4,1% 4,5% 
Är förtroendevald 0,3% 0,9% 

F47 Vilken är din sysselsättning just nu? 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Anställd 53,6% 55,3% 
Egen företagare 12,2% 9,6% 
Hemarbetande/sköter 
hushållet 

1,0% 1,8% 

Långtidssjukskriven 
(mer än 3 månader) 
med arbete 

2,5% 1,3% 

Långtidssjukriven (mer 
än 3 månader) utan 
arbete 

0,9% 

Studerande 7,4% 7,9% 
Tjänstledig/föräldraledig 2,8% 
Arbetssökande 2,8% 2,7% 
Pensionär 30,3% 27,8% 
Sjukersättning 1,7% 2,1% 

(223 av 312)
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F48 Om du är anställd, vilken anställningsform har du? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Tillsvidareanställd 89,0% 75,6% 44,0% 86,6% 91,1% 81,9% 82,5% 

Anställd hos 
bemannings-
/uthyrningsföretag 

1,1% 1,0% 0,5% 0,8% 

Vikarie, projekt- eller 
provanställd 

1,6% 8,8% 12,3% 5,1% 3,0% 5,4% 5,5% 

Timanställd 6,9% 12,4% 37,7% 7,2% 1,9% 9,8% 7,4% 

Annan form av 
anställning 

1,4% 3,2% 6,1% 4,0% 2,3% 4,0% 

F49 Är du orolig för att förlora ditt arbete? 

Man Kvinna 18-29 
år 

30-49 
år 

50-84 
år 

Totalt 
Piteå 

Nationellt 
genomsnitt 

Ja 10,4% 7,4% 15,1% 10,3% 4,8% 8,8% 11,4% 
Nej 89,6% 92,6% 84,9% 89,7% 95,2% 91,2% 88,6% 

(224 av 312)
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Lokalsamhälletillit: variation mellan kommuner 
Tillit människor emellan samvarierar med en rad olika samhälleliga fenomen och hög mellanmänsklig 

tillit återfinns ofta i samhällen som bland annat har högre BNP/capita, lägre grad av korruption, lägre 

grad av inkomstojämlikhet samt högre demokratikvalitet.1 Mellanmänsklig tillit är ett fenomen som 

består av flera olika dimensioner. I huvudsak kan den mellanmänskliga tilliten delas in i tre distinkta 

dimensioner: generell tillit (graden av tillit till människor i allmänhet och som man inte känner så väl), 

partikulär tillit (graden av tillit till människor som man känner väl som familj, anhöriga och vänner) 

samt lokalsamhälletillit (graden av tillit till människor i det geografiska området där man bor, där 

kommunen utgör den yttre gränsen). 

Lokalsamhälletillit kan därför sägas vara en form av tillit som speglar svarspersonernas tillit till andra 

personer i deras geografiska närområde. I tidigare studier har lokalsamhälletillit visat sig vara en 

faktor som kan förklara människors vilja till att lösa gemensamma problem i närområdet.2 

Lokalsamhälletillit kan sägas vara ett uttryck för erfarenheter, fördomar och föreställningar om den 

lokala gemenskapen. Lokalsamhälletillit har också bland annat samband med att trivas i området där 

man bor och att känna samhörighet med andra i området där man bor samt att vara trygg att röra sig 

utomhus i det egna området när det är mörkt.3 

Måttet på lokalsamhälletillit består av en sammanvägning av svaren på tre olika frågor i 

Tillitsbarometern, frågorna rör i vilken utsträckning svarspersonerna känner tillit till grannarna, 

tilliten till människor i området där någon bor samt tilliten till andra i kommunen. Måttet är en 

sammanvägning av svaret på de tre frågorna och måttet kan variera mellan 0 (litar inte alls på) och 

100 (litar helt och hållet).4 

I figur 1 har medelvärden för lokalsamhälletillit i 33 av de kommuner som deltog i Tillitsbarometern 

2017 beräknats och vikter framtagna av SCB har använts för skattningar av medelvärdena.5 Figur 1 

visar att Piteå i jämförelse med de flesta andra kommunerna i undersökningen har ett relativt högt 

medelvärde för lokalsamhälletillit. De kommuner som har högst lokalsamhälletillit är i genomsnitt 

mindre sett till invånarantalet, samtidigt som antalet invånare inte kan förklara varför kommuner 

med relativt få invånare också återfinns bland gruppen av kommuner med lägst nivåer av 

lokalsamhälletillit. 

1 Se t.ex. Newton & Delhey 2005; Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013. 
2 Se Trägårdh m.fl. 2013. 
3 Se Trägårdh m.fl. 2013, kapitel 4. 
4 Om det finns ett internt bortfall på enbart en av de tre frågorna (svar saknas eller vet ej har angetts) har ett 
medelvärde imputerats. 
5 I analysen ingår inte de tre storstäderna som deltog i Tillitsbarometern. Totalt låg svarsfrekvensen för enkäten 
i Piteå på 42,5% och 420 personer besvarade enkäten. Ett visst internt bortfall finns på enskilda enkätfrågor och 
uppgifter som har hämtats från register. Även svar som ”vet ej” har i denna redovisning kodats som bortfall. 
Vikter används för att kompensera för skevheter i bortfallet som rör kön, utbildning, födelseland, civilstånd, 
utbildningsnivå och ålder. Vikter kan dock inte kompensera fullt ut för okända skillnader mellan dem som 
deltagit och dem som inte har deltagit i undersökningen. Mycket talar för att de som inte har besvarat enkäten 
i genomsnitt antagligen har lägre nivåer av tillit. 
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Figur 1 Lokalsamhälletillit (skala 0-100), fördelat per kommun 

Not: Data Tillitsbarometern 2017, data är viktade, kommunrepresentativa urval. 

Tidigare studier har visat på att skillnaderna i lokalsamhälletillit mellan kommuner till viss kan 

förklaras med skillnader i ekonomisk ojämlikhet och grad av mångfald i befolkningen. Kommuner 

med mindre inkomstskillnader mellan invånarna i kommunen har i genomsnitt något högre 

lokalsamhälletillit. Kommuner med en lägre grad av mångfald i befolkningen, det vill säga att en hög 

andel av befolkningen är födda i Sverige, har i genomsnitt något högre lokalsamhälletillit. De 

teoretiska förklaringarna till dessa samband har rört både att olikheter både i termer av ekonomiska 

förutsättningar och grupptillhörighet kan skapa konflikter mellan olika grupper om begränsade 

resurser. Detta kan leda till att känslor av att samhället är orättvist uppstår hos dem som uppfattar 

sig som förfördelade. Andra förklaringar rör även att kontakter mellan människor är färre i samhällen 
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som präglas av hög grad av olikhet och att bristen på kontakter mellan invånarna i sig inverkar 

negativt på lokalsamhälletilliten.6 

Uppfattad förekomst av nepotism 
Flera tidigare studier visat på ett samband mellan förtroende för att de offentliga institutionerna 

uppträder korrekt och rättssäkert och mellanmänsklig tillit.7 I Tillitsbarometern ställdes ett antal 

frågor som rörde huruvida olika lokala institutioner och företag uppfattas särbehandla och ge favörer 

till släktingar och bekanta - med ett annat ord om det förekommer nepotism - eller inte. Totalt 

ställdes fyra olika frågor som rörde i vilken utsträckning som olika företrädare för organisationer och 

myndigheter i kommunen ägnade sig åt nepotism eller inte. En faktoranalys visar att frågorna 

besvarats utifrån att de tillhör en och samma underliggande dimension som rör synen på 

förekomsten av nepotism i kommunen. Det betyder att personer som uppfattar att det förekommer 

nepotism bland tjänstemännen i kommunen också i stor utsträckning uppfattar att det förekommer 

nepotism bland andra organisationer i kommunen också. 

I analyserna har de svarsalternativ som anger att förekomsten av nepotism är ganska eller mycket 

utbredd slagits ihop till en och samma kategori som betecknas som ”förekomst av nepotism”. 

Figurerna nedan redovisar 33 kommuner som deltagit i Tillitsbarometern 2017 och den uppfattade 

förekomsten av nepotism. 

(228 av 312)

6 Se Trägårdh m.fl. 2013, kapitel 4-6. 
7 Se bl.a. Rothstein 2003; Rothstein & Stolle 2008. 
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Procent svarande som uppfattar att det förekommer 
nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen i 

ganska eller mycket stor omfattning 
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Figur 2 Uppfattad förekomst av nepotism bland högre tjänstemän i kommunen, fördelat per kommun 

Not: Data Tillitsbarometern 2017, data är viktade, kommunrepresentativa urval. 

Som Figur 2 visar har Piteå jämfört med de andra kommunerna i undersökningen en något högre 

andel av de svarande som uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i 

kommunen. I genomsnitt uppfattar drygt 66% av de svarande i Piteå att det förekommer nepotism 

bland de högre tjänstemännen i kommunen jämfört med nationellt genomsnitt bland de svarande på 

omkring 61%. 

Liknande mönster finns för förekomst av nepotism i de övriga kategorierna av 

institutioner/organisationer som Tillitsbarometern innehöll och där de svarande i Piteå i genomsnitt 
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uppfattar att nepotismen är något mer utbredd än genomsnittet för de svarande. Dock är 

skillnaderna i procentandelar något mindre för övriga kategorier. I Piteå uppfattar strax över 75% av 

de svarande att det förekommer nepotism bland höga chefer på företag i kommunen medan ett 

nationellt genomsnitt ligger på 71%. 

(230 av 312)

Procent bland de svarande som uppfattar att det 
förekommer nepotism i ganska stor eller mycket stor 
utsträckning bland höga chefer i företag i kommunen 
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Figur 3 Uppfattad förekomst av nepotism bland höga chefer på företag i kommunen, fördelat per kommun 

Not: Data Tillitsbarometern 2017, data är viktade, kommunrepresentativa urval. 
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Procent bland de svarande som uppfattar att det 
förekommer nepotism i ganska stor eller mycket stor 

utsträckning bland politiker i kommunen 
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Figur 4 Uppfattad förekomst av nepotism bland politiker i kommunen, fördelat per kommun 

Not: Data Tillitsbarometern 2017, data är viktade, kommunrepresentativa urval. 

Omkring 60% av de svarande i Piteå uppfattar att det förekommer nepotism bland politikerna i 

kommunen medan genomsnittet för samtliga svarande i de övriga kommunerna ligger på drygt 58%. 

Vad gäller synen på förekomst av nepotism bland föreningar och ideella organisationer i kommunen 

anger omkring 54% av de svarande i Piteå att det förekommer och det nationella genomsnittet ligger 

på omkring 53%. Skillnaderna är således små mellan de svarande i Piteå och de svarande i övriga 

landet med avseende på förekomst av nepotism inom föreningar och ideella organisationer.8 

8 Ingen figur redovisas av utrymmesskäl. 
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Vad kännetecknar dem som uppfattar att det förekommer nepotism? 
Nästa steg är att försöka identifiera faktorer som särskiljer dem som tror att det förekommer 

nepotism i någon nämnvärd omfattning. Den första faktorn som vi analyserar är ålder. De som 

uppfattar att det förekommer nepotism bland höga tjänstemän i kommunen i Piteå är i genomsnitt 

något yngre än gruppen som inte uppfattar att det förekommer nepotism; i genomsnitt 47 år mot 55 

år för dem som inte uppfattar att det förekommer nepotism. Skillnaderna i genomsnittsålder är 

statistiskt signifikanta.9 Liknande mönster finns för övriga frågor som rör nepotism. 

Den andra faktorn vi undersöker är kön och uppdelningen av de svarande i Piteå utifrån kön visar att 

något större andel kvinnor än män uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre 

tjänstemännen i kommunen. Motsvarande 70% av kvinnorna jämfört med knappt 63% av männen 

uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen. Skillnaderna 

mellan könen är statistiskt signifikanta.10 

Den tredje faktorn vi undersöker är utbildningsnivå. Utbildningsnivå delas in i tre olika kategorier, 

lägre (motsvarande högst avlutat 2-årigt gymnasium, äldre utbildningsprogram), mellan 

(motsvarande högst avslutad 2-årig högskoleutbildning), hög (motsvarande lägst 3-årig 

eftergymnasialutbildning och högst avslutad forskarutbildning motsvarande doktorsexamen). Figur 5 

visar att ju lägre utbildningsnivå desto större andel uppfattar att det förekommer nepotism bland de 

högre tjänstemännen i kommunen. Skillnaderna mellan grupperna med lägre och mellanlång 

utbildning är dock överlag små och den största skillnaden finns mellan gruppen med högre utbildning 

och de övriga två grupperna. Skillnaderna mellan de olika grupperna är statistiskt signifikanta. 

(232 av 312)

9 T-test, p<0,000, (effektstorleken d=-0,39). 
10 Chi2-test, p<0,000, (effektstorleken d=-0,47). 
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Figur 5 Utbildning och uppfattad förekomst av nepotism 

Not: Tillitsbarometern 2017, data är viktade utifrån kommunrepresentativt urval. 

Lokalsamhälletillit och nepotism samvarierar, de som uppfattar att de förekommer nepotism bland 

tjänstemännen i kommunen i Piteå har även en i genomsnitt lägre nivå av lokalsamhälletillit. I 

genomsnitt ligger värdet på omkring 59 bland dem som uppfattar att det förekommer nepotism hos 

tjänstemän inom kommunen gentemot i genomsnitt 66,5 bland dem som inte uppfattar att det 

förekommer nepotism i någon större utsträckning. Denna skillnad är statistiskt signifikant.11 Liknande 

skillnader i graden av lokalsamhälletillit förekommer bland dem som uppfattar att det förekommer 

nepotism bland de övriga kategorierna. 

11 T-test, p<0.000 (effektstorleken d=-0,39). 
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Figur 6 Uppfattad nepotism och lokalsamhälletillit 

Not: Data Tillitsbarometern 2017, data är viktade, kommunrepresentativt urval. 

Figur 6 visar på att även om nivån av lokalsamhälletillit totalt sett är hög i Piteå så finns det en 

variation mellan dem som uppfattar att det förekommer en ganska eller mycket omfattande 

nepotism och de som inte gör det. De som uppfattar att det förekommer nepotism har i genomsnitt 

lägre nivåer av lokalsamhälletillit.12 

Sammanfattning 
Redovisningen ovan har visat på att det förekommer en variation i lokalsamhälletillit mellan 

kommunerna i undersökningen. De svarande i Piteå har en i genomsnitt högre nivå av 

lokalsamhälletillit än de flesta andra kommunerna i undersökningen. Invånarna i Piteå ger således 

uttryck för en något mer positiv syn på andra i kommunen än vad invånarna i flertalet av de andra 

kommunerna som deltagit i undersökningen Tillitsbarometern har gjort. 

En relativt stor andel Piteås invånare ger också uttryck för att nepotism förekommer bland 

företrädare för olika organisationer och grupper i kommunen jämfört med de flesta andra kommuner 

som deltog i undersökningen. Dock är skillnaderna jämfört med ett nationellt befolkningsgenomsnitt 

av de svarande relativt sett små och rör sig ofta om några procentenheter. 

12 Sambandet är signifikant i en regressionsanalys där variabler som kön, ålder och utbildningsnivå ingår. Dock 
är antalet svarande i Piteå relativt litet och det är därför svårt att göra regressionsanalyser som inkluderar 
många variabler. Vid regressionsanlyser baserade på det totala urvalet av svarande (analysen inkluderade 
N=7064) är samma faktorer (kön, ålder, utbildningsnivå samt lokalsamhälletillit) statistiskt signifikanta. 

(234 av 312)
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De som uppfattar att nepotism förekommer i ganska stor eller mycket stor omfattning är i 

genomsnitt något yngre, är oftare kvinnor, har något lägre utbildning samt har oftare något lägre 

lokalsamhälletillit än övriga. Det går dock inte att utifrån dessa analyser att uttala sig om 

orsakssamband utan det går enbart att konstatera att det finns samband mellan synen på förekomst 

av nepotism och dessa faktorer. Tidigare studier av synen på olika typer institutioner och 

organisationer har pekat både på förklaringar som rör att synen på dessa hör ihop med andra 

uppfattningar (såsom tillit) och är del av en bredare ”kultur” som tenderar att vara tämligen stabil 

sett över tid. Andra studier pekar på att synen på institutioner är påverkbar av uppmärksammade 

händelser och skandaler. Medan ytterligare andra studier pekar på att uppfattningar såsom 

förekomst av nepotism är frukten av tidigare personliga erfarenheter av institutionerna och 

organisationerna. Föreställningar om att institutioner behandlar personer som en själv på ett rättvist 

sätt har lyfts fram som viktig. Detta kan påverka synen på institutioner och organisationer i positiv 

riktning även om personen själv inte har haft någon personlig kontakt med institutionen eller 

organisationen.13 

(235 av 312)

13 Se Zmerli & Hooghe 2013. 
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Sammanfattning 

Christinaprojektet är ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt med många komplexa frågor där 

inte alla kan besvaras helt i detta läge. Vi konstaterar även att oavsett val av scenario så kommer 

stora investeringar och förändringar i fastigheten behöva ske de närmsta åren. 

I rapporten jämförs två scenarier som möjliggör en flytt av Norrmalmskolans verksamhet till 

Christinaskolan och bostadsbebyggelse på den frigjorda markytan. 

Scenario 1 innebär en nybyggnad på ca 2500 m2 och scenario 4 innebär att fastigheten som idag 

inrymmer bibliotek, konferenslokaler och restaurang byggs om för skoländamål samt att biblioteket 

flyttas till en fastighet centralt belägen. 

Ekonomiskt så visar jämförelsen att de två scenarierna i princip är likvärdiga kortsiktigt. Långsiktigt 

bedöms dock scenario 4 vara en tryggare och bättre långsiktig ekonomisk lösning då befintlig yta 

nyttjas mer effektivt av kommunal kärnverksamhet. Kommunen minskar den totala ytan att förvalta 

och nyttjar kommunala fastigheter som redan finns. 

Oavsett val av scenario kommer resultatet innebära en bra skolmiljö men scenario 4 innebär fler 

fördelar genom en säkrare trafiklösning och en skola där gemensamma funktioner kan samlas 

centralt och bättre inne- och utemiljö för skolan. 

Det som talar för scenario 1 är den påverkan scenario 4 ger på befintliga verksamheter i fastigheten 

och där framför allt den restaurang som finns i byggnaden är svår att kunna inrymma i fastigheten 

samt att byggnationen blir mer komplicerad. 

Trots detta bedöms scenario 4 ge fler fördelar, förutom att detta möjliggör ytterligare 

bostadsbyggande och stadsutveckling är det en tryggare och bättre långsiktig ekonomisk lösning. 

Scenario 4 förordas både av tjänstemän, rektorer och berörda skolledare och den 

konsekvensbedömning som är gjord visar att scenario 4 totalt sett, är det fördelaktigaste för Piteå ur 

ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
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Inledning 
Piteå kommun har satt ett utvecklingsmål om att till år 2030 öka befolkningen till 46 000 invånare. 

Målet motsvarar ett behov av cirka 1 500 bostäder. 

Stadskärnans attraktionskraft för boende och byggande är stark och i dagsläget är det mindre 

lägenheter i centrala lägen som har störst efterfrågan och där bristen är störst. Även om det finns 

vissa tecken på att urbaniseringstrenden i Sverige avtar i kraft kommer efterfrågan på boende i 

stadskärnan vara fortsatt hög under överskådlig tid. 

För att kunna leva upp till Piteå kommuns övergripande mål och möta redan befintlig efterfrågan på 

bostäder behöver nya stadsdelar och stadskvarter tillkomma. 

Bakgrund 
I och med att Piteå växer och befolkningsmängden ökar, så ökar även behovet av fler förskole- och 

skolplatser. 

På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen vilken idag kräver stora och 

kostsamma renoveringsåtgärder (se bilaga Samhällsbyggnadsprojekt skolstruktur). Samtidigt finns 

möjlighet att bebygga markytan som är i direkt anslutning till Christinaskolan. 

För att minska drift och reinvesteringsbehov samt att ta hänsyn för behovet av skol och 

förskoleplatser i området finns ett förslag om att flytta Norrmalmskolans verksamheter till lokaler i 

Christinaskolan. Norrmalmskolan kan förslagsvis därför rivas och frigör därmed byggbar mark. Den 

frigjorda markytan tillsammans med markytan framför Rönnskolan kan ge plats för ny 

bostadsbebyggelse. 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen gav under 2016 projektet i uppdrag att möjliggöra: 

 en flytt av Norrmalmskolans verksamhet till Christinaskolan 

 planera för bostadsbebyggelse på den frigjorda markytan tillsammans med markytan framför 

Rönnskolan. 
Tilläggsuppdrag från kommunledningen 2016-11: 

 Projektet ska skyndsamt utreda fördelar och nackdelar med en flytt av stadsbibliotek till en 
lokalisering vid Löjan 2. Konsekvensbeskrivning ska göras med hänsyn för 

 totalekonomi gällande drift och investeringar 

 verksamhet vid skola och bibliotek 

 konsekvenser för övrig verksamhet i befintliga lokaler 

Förväntat resultat är att ny/upprustad skola öppnar 2019 och att ett nytt attraktivt bostadskvarter 

med närhet till såväl centrum som natur och rekreation växer fram. 
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Omfattning och avgränsning 
Omfattningen i projektet är att: 

 Ta fram ett beslutsunderlag för genomförande av flytt av verksamheten. I detta ingår 
framtagande av lokalprogram med ytbehov samt utredningar kring infrastruktur, plan, 
gestaltning och tillgänglighet i området. 

 Genomföra de åtgärder i byggnader, infrastruktur mm som krävs för att flytten ska kunna 
realiseras. 

 Planera för bostadsbebyggelse på frigjord markyta. Projektet ska tidigt i processen beskriva 
förslag till försäljning av berörd mark. 

 Tilläggsuppdrag enligt beskrivning i rubrik ”Uppdrag” 

Organisation 

Projektledare 

Jessica Nilsson Samhällsbyggnad 

Projektgrupp 

Ansvar Trafik&Infrastruktur Martin Lindberg, Samhällsbyggnad 

Ansvar Hållbarhet Anna Stamblewski Samhällsbyggnad 

Ansvar Skola Stefan Bengtsson Utbildningsförvaltningen 

Ansvar Fastighet & Bygg Kerstin Albertsson Bränn Fastighets- och serviceförvaltningen 

Ansvar Gestaltning Florian Steiner Samhällsbyggnad 

Ansvar Mark Maria Nilsson Samhällsbyggnad 

Tjänstemanna styrgrupp 

Ylva Sundqvist Kommunchef 

Jan Johansson FC Samhällsbyggnad 
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Malin Westling FC Utbildningsförvaltningen 

Lotta Filipsson FC Socialtjänsten 

Torbjörn Johansson FC Räddningstjänsten 

Mona Lundström FC Kultur, Park och Fritid 

Jan Ställ FC Fastighets- och serviceförvaltningen 

Politisk styrgrupp 

Helena Stenberg Kommunalråd 

Anders Lundkvist Kommunalråd 

Britt Fäldt Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Ruth Rahkola Barn-och utbildningsnämnden ordförande 

Ann-Katrin Sämfors Kultur- och fritidsnämnden ordförande 

Marita Björkman Fastighets- och servicenämndens ordförande 
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Processen 
Under hösten 2016 och vintern 2017 pågick ett intensivt utredningsarbete där ett antal olika dialoger 

och sociala hållbarhets analyser (SKA) utfördes där rektorer, förskollärare, förvaltningschefer, 

verksamhetsansvariga, tjänstemän mm deltog för att lämna synpunkter och input till projektet. 

För kvarteret Rönnen har ett planprogram tagits fram. Planprogrammet är godkänt i 

Samhällsbyggnadsnämnden och antaget i Kommunfullmäktige 2017-12-18 som ett idéprogram med 

ett antal principförutsättningar. 

Utifrån det som framkom i utredningsarbetet togs fem olika scenarion fram för hur den nya skolan 

skulle kunna utformas: 

Scenario 0 
Norrmalmskolan behålls och renoveras. 

Renovering av Norrmalmsskolan, samt kök och matsal på Christinaskolan krävs. 

Reinvesteringsbehov inom 5 år på fastigheten och biblioteket finns. 

Fördel: -

Nackdel: Innebär att ingen markyta frigörs för bostadsbyggnationer (ca 200-300 lägenheter). 

Trafiksituationen kring nuvarande Norrmalmskolan är kaotiskt och detta är svårt att lösa. 

Stor risk att kommunen står med överytor i befintlig verksamhet. 

Ersättningslokaler krävs under renovering (stor kostnad, ej medräknad i kalkyl). 

Scenario 1 
Tillbyggnad av 2500 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadiet samt renovering av kök och 

matsalar på Christinaskolan. 

Reinvesteringsbehov inom 5 år på fastigheten och biblioteket finns. 

Påverkar ej restaurang, Nolia City Konferens eller bibliotek 

Fördel: Nya byggnader med hög yteffektivitet. Går att genomföra med kortaste tidplanen. 

Nackdel: Dyr lösning. Tillkommande ytor innebär ökade driftskostnader. Stor risk att kommunen står 

med överytor i befintlig verksamhet. 

Scenario 2 
Tillbyggnad av 1700 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadiet. 

Ombyggnad delar av Folkets Hus samt renovering av kök och matsalar på Christinaskolan krävs. 

Reinvesteringsbehov inom 5 år på fastigheten och biblioteket finns. 

Påverkar ej restaurang, Nolia City Konferens eller bibliotek 

Fördel: -

Nackdel: Extern verksamhet blandas med skolans verksamhet. Tillkommande ytor innebär ökade 

driftskostnader. Stor risk att kommunen står med överytor i befintlig verksamhet. 
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Scenario 3 
Tillbyggnad av 1100 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadiet. 

Ombyggnad utförs på delar av Folkets Hus. 

Nuvarande matsal bygg om till undervisningslokaler och nuvarande kök rivs. Noliarestaurangen byggs 

om till kök och matsal för skolan. 

Reinvesteringsbehov inom 5 år på fastigheten och biblioteket finns. 

Förslaget påverkar restaurang och Nolia City Konferens. Bibliotek påverkas ej. 

Fördel: Positivt gestaltningsmässigt eftersom nuvarande skolkök rivs. Nyttjar ytor som eventuellt 

tillgängliggörs från verksamheter. 

Trafiksituationen går att förbättra bla i och med nya skolentréer. All infart med tung trafik bort från 

Olof Palmes gata. 

Nackdel: Biblioteket integreras i skolan vilket ger stor risk att det uppfattas som ett skolbibliotek och 

inte ett allmänt bibliotek. Påverkar befintliga verksamheter. 

Scenario 4 
Verksamhet av ”allmänt intresse” avskärmas eller avvecklas från fastigheten och biblioteket flyttas 

till en fastighet centralt beläget, exempelvis Löjan 1. 

Bibliotek och övriga delar i byggnaden byggs om till skola. Christinaskolans kök rivs och matsalarna 

byggs om till undervisningslokaler. Nuvarande restaurang samt del av A-salen blir skolkök och matsal. 

Fördel: Positivt gestaltningsmässigt eftersom nuvarande skolkök rivs Fastighetsperspektivet, nyttjar 

kommunala fastigheter som redan finns, minskar total yta. Skolans verksamhet samlas i byggnaden 

och stadieindelas på ett flexibelt sätt. Ger bättre parkeringsmöjligheter, avgränsad utemiljö för yngre 

barn och trafiksituationen underlättas väsentligt. Bra ekonomisk lösning, både- kort och långsiktigt.  

Möjliggör ytterligare bostadsbyggande och utveckling på Löjan 1. 

Nackdel: Längre avstånd till bibliotek från skolan. Påverkar befintliga verksamheter. Osäkerhet i att 

renovera i befintliga lokaler. 
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Sammanställning kostnader scenario 0, 1, 2, 3, 4 
Nedanstående kalkyl (framtagen 2017-03) är grovt beräknad med schabloner och erfarenhetsvärlden 

som grund. 

Val av scenario, beslutsprocess 
Den politiska styrgruppen, tjänstemannastyrgrupp, projektgrupp samt representanter för skola och 

bibliotek förordade under vinter/våren 2017 scenario 4, det vill säga att Christinaskolan byggs om för 

skoländamål. Förslaget anses vara både det kort- och långsiktigt bästa för Piteå. 

Den politiska styrgruppen beslutade att plan- och tillväxtkommittén bör besluta om beslutsprocessen 

för valet av scenario. 

Ärendet lyftes i Plan – och tillväxtkommittén 2017-03-16 där beslut togs om nedanstående 

beslutsprocess: 
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Val av scenario, beslut i nämnder 
Ärendet lyftes i berörda nämnder enligt framtagen beslutsprocess. Nedan sammanfattas 

nämndernas beslut. 
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Val av scenario, beslut i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 (§158) att komplettera uppdraget för projekt Christina med 

att i första hand utreda scenario 4 i jämförelse med scenario 1. Det vill säga att fastigheten som idag 

inrymmer bibliotek, konferenslokaler och restaurang byggs om för skoländamål samt att biblioteket 

flyttas till en fastighet centralt belägen. 

I utredningen skall konsekvenser för befintliga verksamheter beaktas. 

Val av scenario, tilläggsuppdrag 
Projektet fick 2017-11 efter möte med politik i form av gruppledare och majoritetsgrupp uppdraget 

att komplettera uppdraget med nedanstående i samband med att scenario 1 och scenario 4 jämförs: 

1) Tydlig redovisning av de ekonomiska beräkningarna i scenario 1 och 4. 
2) Arena Piteå – hur kan lokaler användas till kultur, fritid- och idrottsevenemang i scenario 4 
3) Hur påverkas Stora Nolia och ev. andra mässor? 
4) Taket på biblioteket. Vilken konstruktion rekommenderas, hur har kostnaden beräknats, när 

kan det åtgärdas 
5) Hur kan etappindelningen se ut i scenario 4. 
6) Ytterligare beskrivningar kring trafiksituation och inne- och ute miljöer 
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Jämförelse scenario 1 och 4 

Scenario 1, Beskrivning och översiktlig skiss 

Scenario 1 innebär att Christinaskolan i princip lämnas orörd i samma skick som i dagsläget (2017) 

med undantag för några mindre omstruktureringar. 

Två tillbyggnader i två plan görs för låg- och mellanstadiet på totalt ca 2500 m². 

Entréer till låg och mellanstadiet vänds mot Nygatan där hämtning och lämningsplatser tillskapas. 

Nuvarande entré till högstadiet från Olof Palmes Gata behålls. 

Nuvarande kök/matsal blir kvar och renoveras vilket innebär att gamla foajén till Christinasalen som 

idag är en provisorisk matsal permanentas. I och med att kök och matsal blir kvar behålls infarten för 

transporter till kök och slöjd från Olof Palmes gata. 

Lokaler som nyttjas gemensamt av alla stadier, slöjd, dans, NO mm kommer att ligga inbäddade i 

högstadiets lokaler. 

Kommunens hyreshus med 4 lägenheter på Kyrkbrogatan 17 (rött kryss vit byggnad i bild nedan) rivs 

för att ge plats åt skolans utemiljö. 

Vaktmästeriet (rött kryss gul byggnad i bild nedan) på Christinaskolan flyttas till andra lokaler och 

byggnaden rivs alternativt nyttjas för någon del av skolverksamheten ex särskolan (träningsskolan). 

Personalparkeringar flyttas från skolans omedelbara närhet längre ned på Noliaområdet och kan då 

kvällar, helger och lovperioder nyttjas för den verksamhet som finns i Norrmalmia sporthall och 

Noliahallarna. 
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Bilder ovan illustrerar scenario 1 
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Scenario 4, Beskrivning och översiktlig skiss 
Scenario 4 innebär att verksamhet av ”allmänt intresse” avskärmas eller avvecklas från fastigheten. 

Lokaler där bibliotek och Nolia City konferens (NCK) befinner sig i dagsläget byggs om till skola. 

Christinaskolans nuvarande kök rivs och matsalarna byggs om till undervisningslokaler. 

Noliarestaurangen samt del av A-salen blir skolkök och matsal. Danssalarna som idag är utspridda i 

Christinaskolan flyttas till nuvarande matsal och slöjden flyttas till våningen under biblioteket. 

Nuvarande vaktmästeribyggnad kan nyttjas till exempelvis träningsskolan. 

Hyreshuset på gården rivs för att ge plats åt utemiljön. Den gamla entrén till Christinasalen har ett 

stort kulturhistoriskt värde, den bevaras och återställs som entré till Christinasalen. Entrén kan i 

framtiden nyttas som entré för all extern uthyrning av lokaler i fastigheten. Plats för hämtning och 

lämning av elever till låg- och mellanstadiet anordnas i anslutning till Nygatan och för högstadiet på 

parkeringen nedanför biblioteket. Bilinfarten från Olof Palmes gata stängs för fordonstrafik, 

gårdsytan innanför blir bilfri. 

Bilden ovan visar scenario 4 
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Bilden ovan illustrerar hur nuvarande bibliotek skulle kunna omvandlas till klassrum i scenario 4 

Verksamheter 
Nedan beskrivs de största externa verksamheterna som finns på området, hur nuläget ser ut samt 

hur dessa påverkas av scenario 1 respektive scenario 4. 

Arena Piteå 
Under 1999-2004 pågick ett projekt, Arena Piteå, beslutat av Kommunfullmäktige. Projektet innebar 

att: 

- Norrmalmia – upprustning och ombyggnad för att skapa lokal för större musikarrangemang 

med i huvudsak sittande publik. 

- LF Arena (f.d. Kvarnvallens ishall), upprustning och ombyggnation för att erhålla en modern 

och ändamålsenlig ishall 

- Förbättra utemiljön för att erhålla helhetskaraktär för området vid Norrmalmia sporthall och 

dess närområde. 

- Christinasalen, allmän upprustning 

- Upprustning och modernisering av Nolia City konferens (f.d. Folkets Hus) 

- Nybyggnad av aula vid Acusticum. 

- Ishall Rosvik, installation för konstfrysning 

Projektets budget var 175,5 MSEK. 

Under 2008 genomfördes intervjuer med personer involverade i projektet som inriktade sig på hur 

de intervjuade ansåg om resultatet, vad man fått för pengarna och om något saknas mm. 

Se bilaga Arena Piteå för en sammanställning av uppdraget och intervjuer. 

Scenario 1, nybygge 2500 m2 

Innebär ingen förändring utifrån dagens verksamhet. 
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Scenario 4, ombyggnad befintliga lokaler 

Innebär ingen förändring utifrån dagens verksamhet och påverkar inte de investeringar som gjordes i 

samband med Arena Piteå förutom eventuellt en viss ombyggnad av entréfunktionen till 

Christinasalen. Fortsatt möjlighet att ordna evenemang i Christinasalen. Påverkar inte den 

verksamhet som finns i Norrmalmia sporthall. 

Nolia AB 
Nuläge 

Nolia AB hyr i dagsläget ca 3 950m2 av Piteå kommun för kontor, konferens och restaurang. Nolia AB 

hyr i sin tur ut ca 500 m² till 2Kök som har lunchservering måndag – fredag. Det händer att 

restaurangen vid större arrangemang har öppet kvällstid eller helger. 

Gulmarkerade ytor i nedanstående bilder visar de enskilda ytor som Nolia hyr idag (2017). 
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Dialog har förts med Tommy Abrahamsson, VD Nolia och de är fortsättningsvis intresserade av att 

hyra, dock mindre/förändrade ytor än de har i dagsläget. Nolia har aviserat att de kommer säga upp 

de kontor de i dagsläget hyr i Bryggeriet och avser att säga upp hyreskontraktet i aktuell fastighet för 

omförhandling. 

Nolia har lämnat ett utkast till framtida lokalbehov där idealscenariot är konferenslokaler på ca 800 

m2 + 16-18 kontor samt vissa kringytor såsom fikarum, WC osv. Konferenslokalerna skulle med fördel 

vara ”på rad” byggda med vikväggar för att kunna justeras i storlek beroende på behovet. Att ha en 

restaurang i nära anslutning till konferenslokalerna anser Nolia är viktigt. Restaurangen har i sin tur 

aviserat att de är beroende av konferensverksamheten. 

I dagsläget hyr Nolia utöver konferenslokaler även Christinasalen, Lilla scen samt yta för restaurang 

och har haft en uppdragsersättning för detta. Framöver vill Nolia helst inte hyra dessa permanent 

utan kunna hyra dessa vid behov. 

Om skolan eller kommunen hyr Christinasalen idag betalar de hyreskostnad till Nolia på ca 

5500kr/dag med subventionerad hyra. Lokalen hyrs per dag och inte per timme. 

Scenario 1 

Scenariot som sådant påverkar inte verksamheten men Nolia har aviserat att de vill förhandla om 

hyror och ytor. Nolias idealscenario skulle eventuellt kunna gå att lösa med omstruktureringar i 

befintliga lokaler, men ombyggnationer mm skulle i sin tur innebära en justering av hyresnivåer och 

konsekvenser för övriga verksamheter. 

Stor risk finns för tomställda lokaler. Kommunen får ansvara för uthyrning av de lokaler som Nolia AB 

aviserat att de fortsättningsvis inte vill hyra, bland annat Christinasalen och Lilla scen med kringytor. 

Scenario 4 

Kommunen ansvarar för uthyrning av Christinasalen och Lilla scen med kringytor. 

Konferensverksamheten och restaurangen kan inte vara kvar i nuvarande lokaler på samma sätt som 

i dagsläget. Nolias idealscenario skulle eventuellt kunna gå att lösa med omstruktureringar i 

befintliga lokaler men restaurangen blir svår att inrymma i byggnaden. Nolia bedömer att det är 

svårt att bedriva konferensverksamhet utan restaurang. Möjligheter till restaurang på annan plats på 

området eller i fastigheten är i dagsläget inte utrett, men möjligheter till service vid konferenser 

bedöms gå att integrera i redan befintliga verksamheter. 

Noliamässan (Stora Nolia) 
Nuläge 

Noliamässan (Stora Nolia) finns på området vartannat år och har ca 90 000 besökare och 500 

utställare. Mässan är till största delen på ytor utanför berört område. Vid Noliamässan är 

restaurangen öppen under mässans öppettider alla dagar, under denna tid finns även matservering 

på andra ställen på området. 
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Se nyttjade ytor invändigt och utvändigt på nedanstående bild. 

Scenario 1 

Innebär ingen förändring utifrån dagens verksamhet. 

Scenario 4 

Stora Nolia som helhet bedöms påverkas i ringa omfattning av scenariot. Den nya utemiljön för 

skolan högstadium anpassas så att den inte på något negativt sätt påverkar verksamheten. 

Ytor för nyttjande invändigt i samma storleksordning kommer att finnas, dock eventuellt inte samma 

som i dagsläget. 

Om restaurangen inte finns kvar finns övrig matservering på området under mässans öppettider på 

samma sätt som idag. Den nya skolmatsalen kan även i fortsättningen nyttjas som utställarmatsal. 
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Pitea Summer Games 
Nuläge 

Hyr i dagsläget kontor på ca 190 m2 på plan 2. 

Turneringen spelas sista helgen i juni varje år och är Sveriges näst största fotbollsturnering för 
ungdomar med runt 800 lag från ca 15 nationer. Turneringen spelas på fotbollsplaner runt om i hela 
Piteå. På markytorna vid Arena Norrstrand är det under PSG matcher på alla gräsplaner samt kiosker 
och matförsäljning mm på ytorna utanför Skoogs arena med omnejd. 

Inne används stora ytor för logi. Skolkök, matsalen samt restaurang nyttjas där det under festivalen 
tillagas mer än 2000 portioner/måltid. Matsalen på 2kök är viktig i detta sammanhang. 

Scenario 1 

Innebär ingen förändring utifrån dagens verksamhet. 

Scenario 4 

Ingen förändring gällande utemiljö. Den nya utemiljön för skolan anpassas så att den inte på något 

negativt sätt påverkar verksamheten. 

Förhyrning av kontoren på plan 2 beräknas kunna fortsätta utan förändring dock är det för tidigt att 

avgöra detta med bestämdhet. 

Möjlighet att nyttja ytor inomhus kommer att finnas i samma storleksordning som i dag. Möjlighet till 

tillagning av mat samt matsal kommer även att finnas. 

Biblioteksverksamhet 
Nuläge 

Biblioteket hyr idag 2 081 m². 

Stadsbiblioteket har idag en väl fungerande verksamhet och lokalerna är ändamålsenliga men långt 

ifrån fulländade och inte anpassat efter den nya tidens verksamhet och den utveckling som 

eftersträvas. Att all verksamhet förutom källarbibliotek, magasin och förråd är inrymt på samma 

våningsplan är en av de största fördelarna, likaså att kontorsytorna ligger i direkt anslutning till 

bibliotekslokalen. En annan fördel är att bokbussgaraget är lokaliserat direkt under biblioteket vilket 

underlättar lastning och lossning. 

Enligt Kulturchef och fd. bibliotekschef Micael Jonsson har bibliotekens roll under senare år delvis 

förändras, biblioteken handlar idag mindre om media och mer om människor. Nuvarande lokaler 

uppfördes 1979 och är trots viss ombyggnad i första hand planerade för en icke databaserad 

verksamhet, där den tryckta boken står i centrum och verksamheten domineras av utlån och 

återlämning. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som 

mötesplats, en plats inte bara för böcker utan även för upplevelser och, förutsatt att utrymme finns, 

skapande och pedagogisk verksamhet. 

Utgångpunkten bör vara att ett framtida bibliotek oavsett lokalisering ska vara anpassat med bättre 

plats för barn och unga, fler mötes- och studierum och en lika väl tilltagen yta för program och 

aktiviteter som idag. Målsättningen för ett nytt bibliotek bör vara att ett nytt bibliotek i ännu högre 

grad än i dag ska sjuda av liv, vara navet i det offentliga samtalet och ge stort utrymme för 

deltagande och delaktighet. 
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Scenario 1 

Investeringsbehov finns i befintliga lokaler för att anpassa bibliotekets verksamhet enligt ovan. 

Scenario 4 

Biblioteket flyttar sin verksamhet inklusive bussgarage och arkiv. I dagsläget är förslaget att flytta 

verksamheten till ”Löjan 1” där stort utvecklingsbehov finns och fastighetsägaren har inkommit med 

ett förslag på ny byggnad som skulle inrymma bostäder samt en offentlig lokal (ex bibliotek) i 

bottenplan. 

Idrotts verksamhet 
Nuläge 

Idrottsverksamhet bedrivs i nuläget i Norrmalmia(A) samt i B-, C- och D- hallen samt i bowlinghallen. 

Utvändigt finns Skoogs Arena, aktivitetsparken och övertryckshallen. 

Scenario 1 

Ingen förändring av nuvarande verksamhet. 

Scenario 4 

Ingen förändring av nuvarande verksamhet. 

Övriga verksamheter 
Nuläge 

Ett antal föreningar hyr i dagsläget kontor i fastigheten. På kvällstid förekommer ibland välbesökta 

arrangemang såsom exempelvis motionsdans och teater. 

Foajén till Norrmalmia sporthall en relativt outnyttjad resurs. 

Scenario 1 

Ingen förändring av nuvarande verksamhet. 

Scenario 4 

Christinasalen får en egen entré och kommer fortsatt att kunna nyttjas av allmänheten. 

Möjlighet till motionsdans kommer fortfarande att finnas. Om ingen restaurang finns försvinner dock 

möjligheten till servering. 

Teaterverksamheten kan fortsätta som tidigare och där en upprustning av den gamla entrén kan bli 

ett tillskott. 
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Sammanfattning och slutsatser verksamheter 
Scenario 1 kräver ingen förändring av befintliga verksamheter men både Nolia och biblioteket har 

aviserat att de vill göra förändringar vilket kräver investeringar. 

Nolias verksamhet kommer att bli förändrad till yta och/eller hyresnivå oavsett scenario. Detta kan i 

sin tur resultera i tomställda/uthyrningsbara lokaler och risk för ökade kostnader för kommunen. 

Biblioteket anser inte att dagens lokaler är optimala för de förändrade behov som finns. 

Scenario 4 påverkar lokalerna för flera verksamheter i fastigheten. Skolans lokalbehov prioriteras 

men de lokaler som sedan inte nyttjas av skolan kan hyras ut till annan verksamhet. Nuvarande 

restaurang bedöms inte kunna inrymmas i byggnaden vilket kan påverka konferensverksamhet. 

För biblioteket skulle scenario 4 innebära en möjlighet till utveckling enligt de behov som framförts. 

Skola 

Skolverksamhet 

Nuläge 

I dagsläget finns på Norrmalmsskolan årskurs f-6 totalt ca 425 elever, på Rönnskolan ca 50 elever och 

Christinaskolan årskurs 7-9 ca 270 elever inklusive musik och dansskolan. 

Alla elever äter i Christinaskolan där det finns två matsalar varav den ena är Christinasalens gamla 

foajé. Trafiksituationen upplevs idag som otrygg framförallt runt nuvarande Norrmalmsskolan men 

även vid hämtning och lämning av elever vid Christinaskolan i synnerhet den del som vetter mot Olof 

Palmes gata. Norrmalmsskolan är idag i stort behov av ombyggnad och renovering. Christinaskolan är 

till stora delar renoverad under de senaste 15 åren, men vissa behov kvarstår. 

Även transporterna till köket är idag problematiska eftersom det innebär backning med tunga fordon 

på skolgården. Transportinfarten används även av eleverna som cyklar eller går till skolan. Trots att 

det är förbjudet att köra in så är det många som ändå gör det vid hämtning och lämning. En gång och 

cykelväg mynnar även ut i denna transportyta. 

Framtid 

Prognoser visar att byggnationer de kommande åren beräknas ge ytterligare ca 10 barn per årskull 

vilket innebär att låg och mellanstadiet dimensioneras för 500 elever, högstadiet för ca 350 elever 

och rönnskolan ca 50 elever. Sammantaget blir skolorna vid en sammanslagning en skola för ca 900 

elever. Gällande behovet av danssalar så är beslut fattat om nedläggning av Svenska balettskolan, 

dock pågår en översyn av möjligheten att skapa en dans profilering på Christinaskolan som skulle 

innebära att det finns ett fortsatt behov av danssalar på Christinaskolan. Musik och dansskolan 

använder även danssalarna i fastigheten. Om behovet av danslokaler minskar så finns ytterligare 

lokaler som kan hyras ut till skolan eller annan verksamhet. 

En risk för överytor finns alltid i synnerhet om den förväntade befolkningsökningen uteblir. 

Bedömningen är dock att det är enklare att hantera överytor i skolverksamhet då möjligheten finns 

att hyra ut till annan verksamhet, har vi för lite ytor innebär det oftast att moduler är enda 
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alternativet en kostsam lösning. Mycket tyder dock på att elevantalen ökar då vi till idag tillskapat två 

provisoriska klassrum och inför nästa läsår behövs ytterligare 2 klassrum, med den brist på lokaler 

som finns och är anpassade till undervisning i Piteå C innebär det troligen att moduler behöver hyras 

in. 

Oavsett scenario så behöver vi se till att vi har en god inne- och utemiljö som är sund, säker och 

trygg. Detta kan vi åstadkomma i bägge alternativen dock har vi större möjligheter att förändra i 

scenario 4 eftersom det i detta scenario planeras större omstruktureringar i Christinaskolan. 

Scenario 1 

Fördelar skola 

Lokaler för låg och mellanstadiet blir till stora delar nybyggda. 

Mindre omflyttningar eftersom högstadiet blir kvar i nuvarande lokaler. 

Biblioteket finns i skolans omedelbara närhet. 

Nackdelar skola 

Problemet med fordons infart in på skolgården från Olof Palmes Gata kvarstår. 

Passage genom stadierna för att nå gemensamma ytor kan skapa otrygghet. 

I anslutning till skolan finns extern verksamhet vilket kan vara negativ ur ett skolperspektiv. 

Svårt att bevara det kulturhistoriska värdet i gamla foajén till Christinasalen. 

Mindre yta för utemiljö, där alla stadier ska samsas. 

Scenario 4 

Fördelar skola 

Positivt gestaltningsmässigt eftersom gamla köket rivs. 

Den externa verksamheten i anslutning till skolan minskar vilket skapar en bättre trygghet. 

Fordons infart från Olof Palmes Gata stängs och skapar mer friyta för skolans utemiljö. 

Samlad skola stadievis, med gemensamma lokaler som kan nyttjas av alla i centrala delar, skapar 

trygghet och tillgänglighet. 

Större yta för skolans utemiljö. 

Nackdelar skola 

Mer komplicerad logistik under byggnationerna med flera omflyttningar. 

Biblioteket finns en bit från skolans omedelbara närhet. 
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Måltidsverksamhet 

Nuläge 

Idag äter samtliga elever från Norrmalms- och Christinaskolan i två matsalar inne i Christinaskolan, 

varav den ena är en tillfällig lösning i en entré. Köket är ett mottagningskök som får 

huvudkomponent levererad från köket på Öjebyns centralskola och tillbehören produceras på plats. 

Köket är slitet med stort investeringsbehov, fläktrummet på våning 2 har väldigt låg takhöjd och 

rummet är svåråtkomligt, en dålig arbetsmiljö för personalen som ska sköta om och underhålla 

ventilationssystemet. 

Logistiken i köket inte optimal bland annat måste råvaror fraktas från inlastningen genom köket till 

kylar och frysar på andra sidan, disken är placerad så att en rationell hantering finns i ena matsalen 

och från den andra dras disken på vagnar vilket inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt. Matsalarna har 

varsin serveringslinje vilket är resurskrävande. Innan arbetet med att renovera köket påbörjas bör en 

djupare analys få visa om en rivning och nybyggnad är ett bättre alternativ. 

Scenario 1 

I detta alternativ behöver köket en total renovering och flödena behöver förändras, lagerkylar och 

torrförråd behöver flyttas så att de hamnar i anslutning till inlastningen mm. För att få en rationell 

diskhantering och matservering med två matsalar måste disken och serveringen flyttas. Ett nytt 

fläktrum med god arbetsmiljö och bra åtkomlighet skapas. Den tillfälliga matsalen i entrén blir 

permanent. En analys behöver göras för att utröna om rivning och nybyggnad är ett bättre alternativ. 

Scenario 4 

Innebär att Noliarestaurangen blir kök och matsal. Genom tillbyggnad av en varuhiss och renovering 

av köket så får vi ett bra skolkök. Restaurangmatsalen kan genom en översyn av de tekniska 

systemen bli en skolmatsal för hela skolan. Transporterna till köket kommer från Kyrkbrogatan, på 

baksidan av den planerade skolan. Här skapar vi ett rationellt kök och matsal och skapar 

förutsättningar för att kunna bevara det kulturhistoriska värdet på Christinasalens gamla foajé. 

Sammanfattning och slutsatser skola 

Ur ett skolperspektiv bedöms Scenario 1 vara genomförbart och skapa en skola med god 

inomhusmiljö. Utemiljön bedöms som tillräcklig, stora delar av de problem som finns kring 

trafiksituationen kommer dock att kvarstå bland annat infarten från Olof Palmes Gata. 

Scenario 4 skapar ytterligare mervärden, då infarten från Olof Palmes gata stängs frigörs yta till 

skolans utemiljö i kombination med att trafiken till restaurangen, Nolia konferens och biblioteket 

upphör så innebär det en klar förbättring av utemiljön och tryggheten kring skolan. Genom att köket 

och slöjden flyttas kan de tunga transporterna styras om till ytor som inte nyttjas av eleverna. 

Omstruktureringen av lokaler i Christinaskolan bidrar till att skapa en större trygghet på de olika 

stadierna. Scenario 4 förordas av berörda skolledare. 
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Fastigheten 

Fastigheten kallas i folkmun ”Folkets Hus” men heter Nolia City Konferens. Byggnaden är komplex 

och består av ett flertal olika fastigheter i tre plan med ett flertal ingångar. 

Nuläge 

En bra inomhusmiljö är av stor vikt för verksamheterna. Över tid har åtgärder vidtagits i delar av 

objektet, vilket innebär att komplexet idag är utan problem ur förvaltarsynpunkt, med undantag av 

befintligt kök. Byggnaden bedöms i dagsläget som frisk men för att behålla den statusen långsiktigt 

måste reinvesteringar göras.  

De reinvesteringsbehov som finns i byggnaden inom en femårsperiod är exempelvis teknik, fönster, 

ventilation och taket på biblioteksbyggnaden där lutningen är liten och har invändig takavvattning.  

I dagsläget är alla lokaler i objektet uthyrda. Hyresgästerna är både interna och externa. Minskningar 

av lokalyta förväntas av Samhällsbyggnad (SAM) och Nolia AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens hyra 

av kontor är tillfällig då hela förvaltningen ser över lokalsituationen där en lösning förväntas 

presenteras om ca 2 år (2109). Nolia AB har aviserat ett önskemål om minskad/förändra förhyrd yta 

(se mer under kapitlet om verksamheter). 

Scenario 1 

Scenariot innebär att befintligt kök måste renoveras och foajématsalen anpassas. 

Stort reinvesteringsbehov finns inom en femårsperiod, bland annat behovet av att konstruera om 

taket på biblioteksbyggnaden till utvändig takavvattning. 

Gällande uthyrning ökar ytan i de interna avtalen i form av tillkommande nybyggd yta. Den utökade 

ytan innebär på sikt ett tillkommande underhållsbehov. 

Risk finns att kommunen står med tomställda lokaler som en konsekvens av de aviseringar som gjorts 

av befintliga hyresgäster. 

Scenario 4 

Inom projektet konstrueras taket på biblioteksbyggnaden om till utvändig takavvattning, 

restaurangens kök blir skolkök och matsal. 

Det befintliga underhållsbehov som finns i fastigheten ingår i scenariots investeringsbudget. 

Gällande uthyrning berörs ett antal verksamheters lokalisering, se bilaga berörda verksamheter. 

För de hyresgäster som påverkas är de största avtalen i nuläget Samhällsbyggnad(SAM), Biblioteket, 

PSG, Nolia AB och Föreningsservice. 

SAM och biblioteket har en planerad lösning. För Nolia AB, PSG och Föreningsservice samt övriga 

kontorshyresgäster är målsättningen att ersättningslokaler inom befintlig eller övriga kommunala 

fastigheter kan erbjudas men risk finns för att inte alla verksamheter inryms. Nuvarande restaurang 
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bedöms i dagsläget inte inrymmas. Arbete med utredning om exakt lokalisering kan dock inte 

påbörjas förrän beslut om val av scenario genomförts och detaljprojekterings påbörjats. 

De föreningar som hyr lokaler i fastigheten kommer att erbjudas ersättningslokaler, antingen i 

fastigheten eller i övrig kommunal fastighet. Hyresnivån kommer att vara med samma 

subventionsgrad som dagens. 

Sammanfattning och slutsatser fastighet 
Fastigheten räknas trots tidigare problem idag som frisk. Eventuella problem som framkommer 

framöver måste åtgärdas oavsett om det är skola eller övrig verksamhet. 

Taket på nuvarande bibliotek bör byggas om med lutning och utvändig takavvattning oavsett val av 

scenario. 

I scenario 1 innebär tillbyggnaden en ökad drift, och på sikt, ökat underhåll. En ökning av 

tomställd/uthyrningsbar yta tillkommer och finansiering av takåtgärd måste äskas separat. 

Scenario 4 innebär att ett arbete med att hitta lämpliga ersättningslokaler. Förvaltad yta är lika 

tidigare men större del av ytan nyttjas av hyresgäster inom kärnverksamheten. 

Ur både ett förvaltnings- och driftsekonomiskt fastighetsperspektiv anses scenario 4 vara mer 

fördelaktigt både på kort- och lång sikt. 

Trafik 

Nuläge 

Sedan ett antal år tillbaka finns klagomål (främst från boende på Norrmalm) gällande 

genomfartstrafiken på området. Med tanke på klagomålen samt de pågående och planerade 

arbetena på området (aktivitetsparken, ny fotbollshall och planerna på att flytta Norrmalmsskolans 

elever till Christinaskolan där nya bostadshus med ca 300 lägenheter planeras) utfördes under 2016 

en trafikutredning för området. 

Utredningen visar nuläget samt de planerade arbetena och vilken effekt dessa bedöms få på 

biltrafiken. Utifrån detta har ett antal åtgärder föreslagits för att skapa en bra trafiksituation. 

Förslagen har paketerats i två alternativ, alternativ 1 och alternativ 2, se bilaga Trafikutredning 

Noliaområdet 2016. 

Plan-och tillväxtkommittén beslutade 2017-03-16 att arbeta vidare med alternativ 1. Alternativet 

innebär att stänga möjligheten att köra igenom Noliagatan via Noliagatan och Kyrkbrogatan samt ett 

antal åtgärder på Olof Palmes gata för att öka trafiksäkerheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fysisk planering arbetar i dagsläget (2017-12) med frågan och tar 

fram en lokal trafikföreskrift. När den lokala trafikföreskriften är underskriven av 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande kan vägen stängas av. 
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Scenario 1 

All på och avstigning till skolan sker efter Nygatan. Scenariot ger en bättre trafiksituation än i 

dagsläget men scenariot skapar mycket trafik längs Nygatan och Kyrkbrogatan vilket inte är önskvärt. 

Inlastning till kök via skolgård samt entréer från Olof Palmes gata blir kvar. 

Scenario 4 

På och avstigning till låg- och mellanstadiet sker efter Nygatan medan högstadiet har av- och 

påstigning ner mot Arena Norrstrand.  En bra trafiksituation omkring skolan skapas i och med att kök 

flyttas, infarter mot Olof Palmes gata tas bort samt antalet verksamheter minskar vilket också gör att 

biltrafiken minskar. 

Personalparkeringar (kan nyttjas av allmänheten efter kontorstid) och inlastning av varor flyttas ner 

mot Arena Norrstrand. 

Sammanfattning och slutsatser trafik 
Ur trafiksynpunkt ger scenario 4 en bättre trafiksituation både för skolan och för området som 

helhet. 

Ekonomi 

Framtagen investeringskalkyl är grovt uppskattad utifrån erfarenhetsvärden då projektet är i ett 

tidigt skede och utformningen ännu inte är bestämd. Enligt anvisningar för investeringsprocessen når 

inte denna investeringskalkyl fullt ut upp till K1. Målsättning är att till nästkommande budgetprocess 

(VEP2019-2021) ska projektet fortlöpt så att en investeringskalkyl, K1 kan upprättas. 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Fastighets-

och servicenämnden, Barn- och Utbildningsnämnden samt Kultur och Fritidsnämnden där 

Kommunstyrelsen äskar för hela investeringen kopplat till projektet. 

Investeringskalkylen är baserad på nyckeltal enligt exempel nedan. 

Till/Nybyggnad 26 000 kr/m2 

Rivning 1 500 - 3 000 kr/m2 

Renovering/Ombyggnad för skolverksamhet 5000 - 18 000 kr/m2 

Renovering kök 30 000 - 40 000 kr/m2 

För varje yta bedöms vilket nyckeltal som är relevant 

Exempel 

Tillbyggnad 2500 m2 2500 m2 26 000 kr/m2 65 000 000 kr 

Kostnader för att renovera nuvarande kök 
(320m2) 

320 m2 40 000 kr/m2 12 800 000 kr 

Omställning av bibliotek våning 2 till 
Undervisningslokaler 

1700 m2 18 000 kr/m2 30 600 000kr 

28 



Ovanstående kalkyl är framtagen med de förutsättningar som finns 2018-01. 

Oförutsedda driftskostnader som kan komma att tillkomma såsom tillfälliga ersättningslokaler, 

flyttkostnader mm är inte inräknat i kalkylen, men bedöms vara likvärdiga i bägge alternativen. 
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Ekonomi, ekonomiska driftskonsekvenser uppdelat per nämnd 

Fastighets- och servicenämnden 

Scenario 1 

I och med att Norrmalmskolan rivs och att ny tillbyggnad tillkommer så blir den totala ytan något 

mindre än i nuläget att förvalta, dvs driftskostnaderna minskar i jämförelse med nuläget. 

De externa intäkterna förväntas minska vilket innebär att kommunens kostnad ökar. 

Scenario 4 

Norrmalmskolan rivs, men ingen ny tillbyggnad görs vilket innebär att den totala ytan att förvalta 

minskar med ytterligare 2500 m2 i jämförelse med scenario 1, dvs driftskostnaderna minskar i 

jämförelse med nuläget. 

Befintlig yta nyttjas mer effektivt av kommunal kärnverksamhet och är långsiktigt en säker intäkt. 

Barn- och Utbildningsnämnden 

Scenario 1 och Scenario 4 

Internhyran förväntas öka i bägge scenarierna på grund av ökade kapitalkostnader utifrån 

investeringen, ökningen blir något högre i scenario 1 eftersom investeringen är 30 mkr högre. 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Scenario 1 

Hyran för bibliotek är i dagsläget 1 200 000 kr/år. 

Scenario 4 

Driftskostnaderna ökar vid hyra av bibliotek av extern fastighetsägare, bedömd hyra 3 750 000 kr/år. 

Sammanställning och slutsatser ekonomi 

Scenario 1 (nybyggnad) innebär en investering som är ca 30 miljoner kr större än scenario 4. 

Scenario 4 (ombyggnad) har en högre driftskostnad än scenario 1 på grund av en externhyra av 

biblioteket. 

Sammantaget är den totala kostnadsskillnaden mellan scenarierna är 4 % men osäkerheten i kalkylen 

som är upprättad i detta skede är större än så. Utifrån detta är bedömningen att de kortsiktiga 

kostnaderna är likvärdiga. 

Intäkterna i scenario1 är dock mycket osäkra på grund av de förändringar som förväntas ske i 

befintliga avtal. 

Sammantaget anses scenario 4 vara mer ekonomiskt hållbart för kommunen i ett långsiktigt 

perspektiv. 
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Etappindelning, genomförande 
Scenario 1 

Tid för genomförande uppskattas till minst 24 månader efter beslut under förutsättning att inget 

oförutsett inträffar. 

Nedan beskrivs en möjlig etappindelning för genomförande: 

1. Nybyggnad lågstadiet 
2. Tillbyggnad mellanstadiet 
3. Delar flyttar från Norrmalmsskolan till nybyggda lokaler 
4. Omstrukturering av Christinaskolans lokaler 
5. Resterande del flyttar från Norrmalmsskolan 
6. Rivning hyreshus 
7. Flytt av vaktmästeri 

Scenario 4 

Tidsspann för genomförande uppskattas till ca 36 månader efter beslut under förutsättning att inget 

oförutsett inträffar. 

Nedan beskrivs en möjlig etappindelning för genomförande: 

1. Flytt av bibliotek till ersättningslokal 
2. Restaurangen upphör/flyttar 
3. Nolia flyttar 
4. Ombyggnad Bibliotek, mm 
5. Ombyggnad restaurang 
6. Flytt av högstadiet 
7. Omstrukturering i nuvarande högstadiet 
8. Norrmalmsskolan flyttar 
9. Ombyggnad för externa hyresgäster 
10. Externa hyresgäster flyttar in 

Sammanställning och slutsatser etappindelning/genomförande 
Scenario 1 är betydligt enklare att genomföra, scenario 4 kräver fler etapper och omflyttningar. 
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Sammanställning konsekvensbedömning 

Scenario 1, 

Nybyggnad 

Kommentar Scenario 4, 

Ombyggnad 

Kommentar 

Påverkan andra 

verksamheter 

Inga förändringar, dock finns risk för 

överytor i framtiden. 

Ett antal interna och externa 

verksamheter berörs, vissa kan eventuellt 

erbjudas andra lokaler i byggnaden. 

Skolmiljö - ute Gemensam men stadieseparerad 

utemiljö mot Nygatan.  Skolkök kvar 

vilket innebär inlastning på 

skolgårdmed infart från Olof Palmes 

gata. 

Entré och utemiljö mot Nygatan för låg-

och mellanstadiet samt entré och utemiljö 

för högstadiet från Noliagatan. Mer yta 

för skolans utemiljö frigörs. 

Skolmiljö - inne Fräscha nya lokaler i den nya delen. 

Befintliga lokaler lämnas till stor del 

orörda. För att nå gemensamma 

lokaler krävs passage genom andra 

stadier. I anslutning till skolan finns 

extern verksamhet vilket kan vara 

negativ ur ett skolperspektiv. 

Fräscha ny upprustade lokaler för alla 

stadier samt en samlad stadievis skola 

med möjlighet till anpassning över åren. 

Trafik Bättre trafiksituation än i dagsläget 

men scenariot skapar mycket trafik 

längs Nygatan och Kyrkbrogatan 

vilket inte är önskvärt. Inlastning till 

kök via skolgård samt entréer från 

Olof Palmes gata blir kvar. 

En bra trafiksituation omkring skolan 

skapas i och med att kök flyttas, infarter 

mot Olof Palmes gata tas bort samt 

antalet verksamheter minskar vilket också 

gör att biltrafiken minskar. 

Tidplan för 

genomförande 

Snabbt "enkelt" förfarande Tar längre tid men är genomförbart 

Total ekonomi Dyr lösning, både 

investeringsmässigt och 

driftekonomiskt. Tillkommande ytor 

innebär ökade driftskostnader. Stor 

risk att kommunen i närtid står med 

överytor i befintlig verksamhet. 

Stora reinvesteringar krävs i 

befintliga lokaler, ex teknik, fönster, 

ventilation och tak. 

Stor investering, men både kort- och 

långsiktigt en mindre kostnad än scenario 

1. Nyttjar kommunala fastigheter som 

redan finns, minskar total yta för drift-

och underhåll. Kostnad för 

ersättningslokaler för befintliga 

verksamhet kan tillkomma. Extern hyra av 

bibliotek tillkommer. 

Samhällsperspektivet Möjliggör för nya bostäder för 

Kvarteret Rönnen. 

Möjliggör för nya bostäder på Kvarteret 

Rönnen samt bidrar till en attraktiv 

stadskärna. 

Markerar det alternativ som uppskattas vara mest fördelaktigt 
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