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Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

3 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

0 0 Stryks. Analyseras bättre i 
text. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 47 kr 143 kr 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Antal bränder per år 97 92 
Antal bostadsbränder per 1000 invånare 
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst 82 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 

90 84 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 5 
Sjukfrånvaro, % 6 % 3,1 
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 84 % 
Andel heltidstjänster, % 100 % 100 % 
Antal timmar som utförs av timanställda Minska 1 076 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 101,2 % 
Antal praktikanter Stryks. Svårt att följa upp på 

ett tillförlitligt sätt. 
Antal genomförda examensarbeten Stryks. Svårt att följa upp på 

ett tillförlitligt sätt. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Utfall, tkr Minst 0 kr i 

årsresultat 
Omformulera nyckeltal för 
samtliga nämnder/styrelse till: 
"Nämnder/styrelsens 
budgetavvikelse" 
Målvärde:"Lägst 0 kr." 

(103 av 471)

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 

Personal 

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

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nuläge 
Klimatet som gett både mycket nederbörd och värme/torka har haft stor påverkan på räddningstjänstens utryckande 
verksamhet under det senaste året. De stora snömängderna innebar ovanligt många trafikolyckor samt takras på 
byggnader. När all denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och viss problematik i våra vattendrag. En varm 
vår och sommar har i sin tur inneburit många mark- och skogsbränder. 
Sedan årskiftet har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd
för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn. Piteå kommun är tänkt som värdkommun. Ekonomiska drift- och 
investeringskonsekvenser av detta är under utredning och kommer att presenteras i ett senare läge. 
Ekonomi: Vissa svårigheter att göra en helårsprognos föreligger pga alla skogsbränder och den hjälp vi gett andra 



kommuner. Räddningstjänsten ekonomi bedöms dock vara i balans i nuläget. 
Personal:Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla 
anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 106,2 % av 
männens. Sjukfrånvaror ligger på en mycket låg nivå 1,4% att jämföra med kommunens snitt på 5,4%. Både 
frisknärvoron och frisktalen ligger också på en hög nivå, 76% respektive 90%. Antalet timanställningar är 
fortsättningsvis också på en låg nivå. 
Operativ verksamhet: Totala antalet larm under perioden är ca 480-490 stycken att jämföra med föregående års 
period 415. Bland dessa ses en ovanlig typ av insatser som utgjordes av rasade tak och byggnadskolapser. 
Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har
räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och 
Gällivare där vi bidragit med personal och utrustning. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta 
mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 
Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en 
nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor, attentat med kemiska och farliga ämnen. 
En av våra kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har varit till
England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var att 
bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, föreläsningar 
samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av England. Via 
dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, rekrytering osv. 
Förebyggande verksamhet: Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på 
råd/information och utbildning har varit god under delåret. Totalt har 65 (56) kurser genomförts med 1076 (902) 
deltagare. Av dessa deltagare är 529 (617) kvinnor och 547 (285) män. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. 
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
har ökat något. Totalt har 95 st (86) 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 66 (52) tillsyner genomförts. 
Risk-och säkerhetsverksamhet: Arbetet med klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd 
pågår. Plan för trygghetspunkter ligger för beslut. Arbetet med civilt försvar har påbörjats. Projektet ”Håll dig på 
benen”, ett uppdrag från folkhälsorådet pågår. 
Hittills i år har kommunkoncernen drabbats av 91 skador, varav 9 är ansvarsskador och 43 skadegörelser. (förra året 
samma tid hade kommunen 196 skador, varav 8 ansvarsskador och 143 skadegörelser). Kostnad för skadegörelse 
hittills i år är 52 176 kr (förra året samma tid 203 578kr). Det är en minskning av skadegörelse med 100 tillfällen och 
en minskad kostnad med drygt 150 000kr. 
Informationssäkerhet: Projektet för tillämpning av dataskyddsförordningen avslutas i maj och ett dataskyddsombud 
för kommunen och de helägda bolagen har utsetts. 
Ny lagstiftning utifrån det så kallade NIS-direktivet som träder i kraft i hela EU 2018 ställer nya krav på säkerhet i 
nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala 
tjänster. I Sverige införlivas direktivet från och med 1 augusti i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster (SFS 2018:1174) och Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(SFS 2018:1175).Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges föreskriftsrätt där föreskrifterna just nu är ute 
på remiss kommer att innebära nya krav på kommunen och de helägda bolagen. Arbete med anpassning och 
tillämpning av lagen, förordningen och föreskrifter pågår. 

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 
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Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 
samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet 

Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-12-31 Ej påbörjad 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att 
identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 

(104 av 471)



      

        
   

 
            

       

         
          

       
         
          

       
        

  
         

       
    

      
      

  

  

 

  
        

          
   

     

        
 

       

      
  

         
   

  

      
  

    

     
   

  

         

        

      
         

    
 

         

     
   

     

      
           

     
        

 
             

     

           
            

  
  

Utförligare kommentar statusrapport 

Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 

Prioriteringar per mål 

5 

Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå 
syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 
Kommentar

Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn har under lång tid 
samverkat i princip inom alla arbetsområden vid behov. Inom vissa 
områden är samverkan formaliserad och kontinuerlig. Ekonomiska-
och verksamhetsvinster är redan gjorda i bägge kommuner. Under 
2018 har ett omfattande arbete med att ta fram ett 
förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för
räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn gjorts. Piteå kommun är 
tänkt som värdkommun. 
Piteås räddningstjänst är en del av räddningstjänstsamverkan i hela 
Norrbotten. Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna efter 
Piteå och Skellefteå älvdalar pågår. 
Räddningstjänsten samarbetar med flera olika föreningar 
exempelvis: Frivilliga resursgruppen - FRG, Civilförsvarföreningen, 
Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, mm 

Strategiska områden Övergripande mål 2017 Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 
2030 46 000 invånare 

Fokus på kärnverksamheten. Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
och företagande 

Deltar med handläggare i utbildningen: "Förenkla helt 
enkelt". 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

arbeta för en trygg, uthållig och säker kommun att 
leva och verka i. 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter 

Fokus på kulturen på arbetsplatsen 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Fokus på kärnverksamheten. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Fokus på kärnverksamheten. 

Livsmiljö 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer 

Fokus på kärnverksamheten. 

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

Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på 
nyckeltal. 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning med disponibla resurser 

Arbeta aktivt med intäkter och kostnader. 

Strategiska områden Nämndsmål Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Utbildning, arbete och 
näringsliv 

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

Möta så många som möjligt utifrån råd, information 
och utbildning. 

Livsmiljö Minska antalet olyckor/bränder samt dess 
konsekvenser 

Aktivt förbyggande arbete samt möta så många som 
möjligt utifrån råd, information och utbildning. 

Taxor 
Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, 
rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen 
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. 
Se även bilaga 

(105 av 471)



 

     
 

 

  
       

   
 

       
      

      
   

    
  

  
  

   
  

         

      
      

     
     

     
     
 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 
Investeringsförslag 

Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Investeringar per övergripande mål 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

6 

Investeringar 2019-2021 (tkr) Underlag Prio Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Brand-/räddningsbil 1 1 1100 2900 
Brand-/räddningsbil 2 1 1100 2900 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2019-2021 
(tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Prioriterade mål Investering Motivering 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare och till 2030 46 000 
invånare 
Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 
Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 
Övriga övergripande mål 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 
Verksamhetens intäkter 4 399 3 634 3 634 3 634 3 634 
Verksamhetens kostnader -39 406 -39 551 -39 742 -39 938 -40 140 
Kapitalkostnader -1 894 -2 630 -2 542 -2 603 -2 994 
Nettokostnad -36 901 -38 547 -38 650 -38 907 -39 500 

Investeringsbudget 
Inkomster 
Utgifter 1 544 2 200 1 900 1 900 1 900 
Nettoinvesteringar 1 544 2 200 1 900 1 900 1 900 
Kapitalkostnader 1 894 106 63 439 830 

Driftbudgetförändringar 
Löneökningskompensation 
Priskompensation 191 196 202 

(106 av 471)



 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 1 

Nämnd: Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 
Priskompensation år 2019 
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2018 (tkr) 

Index Prognos-
tiserad 
Prisut-
veckling år 
2019 (%) 

Prognostiserad 
kostnads-
utveckling år 
2019 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Hyra exkl. fjärrvärme 150101-191231 Piteå Näringsfastigheter AB 4 890 KPI 2,0% 97,8 Genomsn hyreshöjn N-botten 
Fjärrvärme Löpande Piteå Näringsfastigheter AB 300 2,5% 7,5 Bedömning Piteenergi 
El Löpande Piteå Näringsfastigheter AB 307 6,6% 20,3 Bedömning Piteenergi 
El Löpande Pite Energi 66 6,6% 4,4 Bedömning Piteenergi 
Utalarmering 180101-181231 SOS Alarm AB 725 AKI (SNI-J) 2,7% 19,6 inhämtat från SCB 
Städning Löpande Samhall Bothnia 205 SCB Städindex 2,7% 5,5 inhämtat från SCB 
Verksamhetssystem rtj Löpande Daedalus (systemunderhåll 

Kalix) 
60 KPI 2,0% 

1,2 
Försäkringar Löpande Protector Forsikring/Gard 205 5,0% 10,3 fjolårets siffror 
Bränsle Löpande OKQ8 490 5,0% 24,5 fjolårets siffror 

(107 av 471)

Totalt (tkr) 7 248 Prisökning 191 



 

 

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 1 
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Kommunstyrelsen - räddningstjänst 

INVESTERINGSBUDGET 2019-2021 (tkr) 

Investeringar 2019-2021 (tkr) Underlag Prio Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Kommunstyrelsen, räddningstjänst, totalt 1 100 4 000 2 900 
Brand-/räddningsbil 1 1 1 100 2 900 
Brand-/räddningsbil 2 1 1 100 2 900 

Driftkostnads/intäktskonsekveser av investering 2018-2020 (tkr) Underlag Prio Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Kommunstyrelsen, räddningstjänst, totalt 0 0 0 
2:xx 1 
2:xx 2 

(109 av 471)



2018-2020 

PITEÅ KOMMUN Förvaltningens budgetförslag 
KS, Räddningstjänsten TKR År 2019 År 2020 År 2021 

Beräkning av kapitalkostnader Internränta: 1,50% 1,50% 1,50% 
- - -

- -

Brand-/Räddningsbil 10 1 100 1/2 Avs 2 900 3/4 Avs 1/2 Avs 
Utbyte av XX 1/2 I-rta 3/4 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 55 328 400 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 55 383 783 

Internränta 8 48 54 
Kapitalkostnad 63 376 454 

Brand-/Räddningsbil 10 1/2 Avs 1 100 1/2 Avs 2 900 3/4 Avs 
Utbyte av XX 1/2 I-rta 1/2 I-rta 3/4 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 55 328 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 55 383 

Internränta 0 8 48 
Kapitalkostnad 0 63 376 

5 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

10 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Renovering och utveckling (material) 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

(110 av 471)

Ekonomisk Ansk Kapital Ansk Kapital Ansk Kapital
V het INVESTERING livs värde tjänst värde tjänst värde tjänst

längd 2019 2019 2020 2020 2021 2021

1 



2018-2020 

10 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

5 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

10 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

10 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 0 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 0 0 

Internränta 0 0 0 
Kapitalkostnad 0 0 0 

(111 av 471)
2 



3 
(112 av 471)

2018-2020 

10 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF 
Vht/obj 

Avskrivning 
Ackumulerad avskrivning 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Internränta 
Kapitalkostnad 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF 
Vht/obj 

Avskrivning 
Ackumulerad avskrivning 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Internränta 
Kapitalkostnad 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 1/2 Avs 1/2 Avs 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 1/2 I-rta 1/2 I-rta 

Proj/VF 
Vht/obj 

Avskrivning 
Ackumulerad avskrivning 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Internränta 
Kapitalkostnad 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTALT 1 100 4 000 2 900 

Avskrivning 
Ack avskrivning 
Internränta 

55 
55 

8 

383 
438 

56 

728 
1 166 

102 
Kapitalkostnad 63 439 830 



 

1

Verksamhetsplan
2019-2021
Kommunstyrelsen/KLF

(113 av 471)



  
   

     

   

  

  

 

             
           

           
               

                
                   
 

         
               

                 
          

                 
                

              
            

             
               

        
                

            
        

              
           

               
       

        
                    

                   
               

               
  

     

              
   

              

                

Verksamhetsplan 
Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 
Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

2 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. 
Fortsätta arbetet med rekryteringsevent, samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet. 
Arbeta för en ökad mångfald, delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer. 
Skapa förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd samt att stödja verksamheterna att 
öka takten med innovations- och digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en attraktiv kommun att bo, verka och 
leva i. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av tre prioriterade mål. 
För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det består av 
företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslotsen 
kommer att synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med stöd vid 
etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat 
intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". 
Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier. 
Ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer. 
Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och 
under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra. 
Att förvalta och vidareutveckla Piteås varumärke är en förutsättning för att fortsätta lyfta bilden av ortens 
attraktivitet, uthållighet, innovationsförmåga, stolthet och kontrastrikedom. Det blir viktigt att förstå varumärkets 
betydelse och alla verksamheters ansvar att nyttja och vårda. 
Platsmarknadsföring sker på strategiska platser som exempelvis flygplatserna i Skellefteå och Luleå. Medverkan i 
arrangemang som exempelvis Skidorientering-VM 2019, Piteå 400 år samt SM-veckan vintern 2022. 
Möjliggöra för nämnder och styrelse att driva ett aktivt förnyelsearbete genom att avlasta verksamheterna genom 
automatiserad service, optimerad handläggning och beslutsprocesser samt verksamhetsstöd. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Det aktiva arbetet för att Piteå år 2020 ska kunna kalla sig MR-kommun är påbörjat, en kampanj är framtagen som 
lanseras under hösten 2018. En ansökan om värdskap för MR-dagarna 2021 är gjord. Piteå kommun deltar i SKL: s 
nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för Piteås arbete i nätverket är 
kommunen som aktör för demokrati. Kommunstyrelsen har beslutat om en fokusdialog i frågan som genomförs 
under hösten 2018. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

- Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig 
förbättring 50 % 44 % 

- Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig 24 % 25 % 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

3 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
förbättring 

- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan 
narkotika gy 2, % 

Årlig 
förbättring 93,5 % 90,2 % 

Debutålder rökning, alkohol, narkotika Stigande 
ålder 

Stryks. Nyckeltalet finns i 
Personligt och kan även 
fortsättningsvis användas i 
analysarbetet 

- Debutålder rökning, vanligaste åldern Stigande 
ålder 15 år 14 år Stryks. Se ovan. 

- Debutålder alkohol, vanligaste åldern Stigande 
ålder 15 år 15 år Stryks. Se ovan. 

- Debutålder narkotika, vanligaste åldern Stigande 
ålder Stryks. Se ovan. 

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan 
"Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, 
hur du mår eller känner dig?", % 

85 % 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än 
länet och 
riket 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Antal invånare 43000 till år 

2020 
42 184 41 904 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Oförändrad 
till 2020 
(jämfört med 
2010) 

25 120 25 084 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Öka 58 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Halvera till 
2020 (från 
10,9 2015-
12-31) 
SBN: I nivå 
med länet 

8,4 % 8,4 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet 
arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år 3,2 % 2,6 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 5,3 % 5,8 % 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Företagsklimatet i kommunen 
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv 

(ranking) 226 217 Nytt målvärde. Årlig 
förbättring. 

- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till 
företagen, NKI Insikt 

Nytt målvärde. Årlig 
förbättring. 

- Företagens tillväxt - Företagarna och 
Upplysningscentralen (ranking) 

Nytt målvärde. Årlig 
förbättring. 

Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 322 Stryks. Svårt att göra 
relevanta jämförelser över tid 
och med andra kommuner. 

Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 88 Stryks. Svårt att göra 
relevanta jämförelser över tid 
och med andra kommuner. 

Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare Stryks. Ersätts med 
mostvarande Koladatal. 

Antal nya registreringar av företag 300/år Stryks. Följs upp i text i 
månadsrapporten. 

(115 av 471)



  

                 
  

   
           

    
    

  

   

     
    

   
    

   
    
   

  
 

    
    

     
   

 
     

    
   

    
   

    
   

  
 

    
    

     
   

 
         

     
          

       
    

             

       

           
   

     
     

   

          
           

  
    

   

        
   

       

        
   

   

        
  

  
     
     

Demokrati och öppenhet 

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

4 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Öka årligen 9 9 För kommande år bör antalet 

e-tjänster bytas ut mot 
nyttjandegrad om det är 
möjligt att mäta. 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 

Antal synpunkter 136 141 Stryks. Inte direkt relaterat 
till öppenhet och demokrati. 
Kan fortsättningsvis användas 
i analysarbetet. Kan ersättas 
med Nöjdhet med 
möjligheter att påverka samt 
förtroende för kommunen 
från SKLs 
medborgarundersökning. 
Dessa är prioriterade i 
kommunen och stödjer också 
arbetet med tillit. Nackdel att 
nyckeltalet endast mäts 
vartannat år. 

Antal medborgarförslag 38 126 Stryks. Inte direkt relaterat 
till öppenhet och demokrati. 
Kan fortsättningsvis användas 
i analysarbetet. Kan ersättas 
med Nöjdhet med 
möjligheter att påverka samt 
förtroende för kommunen 
från SKLs 
medborgarundersökning. 
Dessa är prioriterade i 
kommunen och stödjer också 
arbetet med tillit. Nackdel att 
nyckeltalet endast mäts 
vartannat år. 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med 
tjänstemän och annan personal, index 1-100 

60 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får 
ett direkt svar på en enkel fråga, % 

Högre än 
kommunsnitt 

44 % 56 % 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % Högre än 
kommunsnitt 

81 % 96 % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Högre än 
kommunsnitt 

93 93 

Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen? 

Stryks. Mäts i Personligt men 
bara vart tredje år. Kan 
fortsättningsvis användas i 
analysarbete. 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen 611 680 
Andel som har tillit till de flesta människor Stryks. Nyckeltalet är från 

tillitsbarometern men 
genomförs ej årligen. Kan 
fortsättningsvis användas i 
analysarbetet. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen 6,6 % 6 % 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 62 

Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Stryks. En översyn av 
anvisningar för 
jämställdhetsarbetet föreslås 
för att fastställa hur arbetet 
ska följas upp generellt i 
kommunen. 
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Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

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

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

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

5 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att 
leva miljövänligt), index 1-100 

61 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med 
rikssnittet 

10,9 13,5 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt 
märkta, ekologiska eller lokalproducerade, % 
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt 

märkta, % 2,6 % 2 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är 
ekologiska, % 9,2 % 10 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är 
lokalproducerade, % 26 % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd 
kommun, % 

Högre än 
länet och 
riket för 
kvinnor och 
män 

69 % 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 420 kr 363 kr 
Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet 
eller centrala utvecklingsmedel och som införts i 
verksamheten 
- Andel sökta vardagsförbättringar till 

förslagsverksamheten som fått belöning, % 85 % 

- Andel projekt som drivits med stöd av 
verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya 
implementerade lösningar, % 

80 % 

- Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond 
och som lett till implementerade lösningar, % 80 % 

Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar 
med syfte att sprida utvecklingsidéer/projekt 

10 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjdhet med trygghet, index 1-100 65 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 618 

Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, % Över medel 
för riket 

71 % 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), 
index 1-100 

54 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-
Index), index 1-100 

67 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 61 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Antal invånare, stadsbygd 29 071 
Antal företagsetableringar i landsbygd Stryks. Svårt att mäta till 

rimlig kostnad. 
Antal invånare, landsbygd 12 808 Omformuleras. Ny 

formulering som 

(117 av 471)



   
  
  

  

     
   
  

  

       

               
     

   
    

   
       

     
 

  
      

    
      

         
    
             

     
     

     
    

     

      

        
   

        
   

 

  

           
   

       
 

 
  

 

       
     
 

      

         
  

    
 

         
   

     
   
  

 
  

                

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

6 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
överenstämmer med 
översiktsplanen indelning. 
"Antal invånare, 
glesbygd/landsbygd" 

Födelseöverskott, stadsbygd -38 Stryks. Visar främst äldre 
kvinnors flyttrörelser mellan 
landsbygd och stadsbygd. 

Födelseöverskott, landsbygd Se ovan. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 

90 84 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 5 Stryks. Medarbetarenkäter 
genomförs ej längre från och 
med 2018. 

Sjukfrånvaro, % 6 % 4 
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 83 % 
Andel heltidstjänster, % 100 % 97,5 % 
Antal timmar som utförs av timanställda Minska 1 626 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 92,7 % 
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Öka årligen 1,1 28,9 
Andel anställda med utländsk bakgrund, % Spegla 

befolkningen 
5,5 % 5 % Stryks. Ersätts med ett index 

som hämtas från Kolada och 
som är jämförbart med andra 
kommuner. 

Antal rekryteringar 700 Stryks. Uppföljning och analys 
av rekryteringar beskrivs i 
personalbokslutet. 

Antal praktikanter Stryks. Nyckeltalet kan inte 
följas. 

Antal genomförda examensarbeten Stryks. Nyckeltalet kan inte 
följas. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Utfall, tkr Minst 0 kr i 

årsresultat 
Omformulera nyckeltal för 
samtliga nämnder/styrelse till: 
"Nämnder/styrelsens 
budgetavvikelse" 
Målvärde:"Lägst 0 kr." 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

Målnivån 
mellan 1,5% 
- 2,0% 

1,65 % Vi kan lägga in egna uppgifter 
men det är lång fördröjning 
med Koladakoppling. 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 
dagar 

33 32 

Soliditet (kommunen), % Målvärde ska 
utarbetas 

74 % 73 % Omformuleras: "Soliditet inkl 
pensionsåtagande" Målvärde: 
"Upprätthålla en god soliditet 
över tid" 

Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0) Omformuleras. Nytt förslag: 
"Avtalstrohet, andel köpt 
volym inom avtal av total 
köpt volym" (Uppföljning 
sker genom 
stickprovsundersökning). 
Målvärde: 70 %. 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr 0 kr 0 kr 0 kr Stryks. Det är inte möjligt att 
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Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Personal 

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

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 
idag göra aktieägartillskott 
utan KFs beslut. 

Förslag till ändrad målformulering: De två ekonomiska övergripande målen "Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning med disponibla resurser" och "Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar" slås samman till ett nytt mål med följande formulering: 
"Piteå kommunkoncerns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar genom god och effektiv hushållning av 
disponibla resurser" 

Nuläge 
Från årsskiftet fram till juni har befolkningen minskat med 132 invånare. Minskningen beror till största del på att 
nyanlända vid Migrationsverkets anläggningar i Piteå kommun nu flyttat till den kommun i Sverige de
kommunplacerats i. Även sommaren 2018 fanns statistisk påverkan av att individer med uppehållstillstånd, av 
Migrationsverket, tillfälligt flyttades till grannkommuner, dessa invånare återflyttar dock i hög utsträckning under 
hösten 2018. Inrikes inflyttning från personer födda i Sverige är fortsatt positiv, främst sker den inflyttningen från 
övriga Norrbotten. Ytterligare analys av befolkningsförändringarna kommer att ske under hösten. 
Arbetet med företagsbesök är intensifierat. Det är påbörjat ett strategiskt arbete för att effektivisera etableringar samt 
planerat en utbildning via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för politiker och tjänstemän med syftet att 
förbättra företagskontakterna. 
Kommunledningsförvaltningen har samlat medarbetare, omprioriterat resurser och tydliggjort vissa 
ansvarsförhållanden mellan avdelningarna för att bättre kunna koordinera, stötta och leda arbetet med innovations-
och verksamhetsutveckling. 
Allt fler insatser sker inom främst socialtjänstens innovations- och verksamhetsutvecklingsarbete där medel från 
aktuella centrala utvecklingspotter nyttjas fullt ut. Verksamhetsutvecklingspotten har haft ökat antal ansökningar 
senaste två åren. För både verksamhetsutvecklingspotten och innovationsfonden har stor del av fondmedlen 
intecknats tidigt på året. 
Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya 
dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har 
driftsatts och en inledande handlingsplan för digitaliseringsarbete 2018 är framtagen och förankrad i 
förvaltningschefsgruppen. 
Förberedelser är påbörjade inför valet 9 september 2018. 
Ett arbete för att säkerställa kvalitet och ökad kunskap i kommunens ärendehantering och beslutsprocesser har 
påbörjats och berör alla nämnder. 
Rekryteringsevent är genomförda under vinter och vår. 
Det kommunövergripande uppdraget om hälsofrämjande insatser fortsätter under året med ett mer arbetsplatsnära 
arbete, där kulturen på arbetsplatsen är i fokus. Utöver det har satsningen på fysisk aktivitet i Let´s move slagit väl ut 
och det är många arbetsplatser som antagit utmaningen att öka sin fysiska aktivitet. Satsning på utbildning för både 
chefer och friskvårdsombud under våren har även det stärkt arbete med den interna marknadsföringen. 
Det är sammantaget ett högt tryck i kommunledningsförvaltningens organisation genom en ökad mängd uppdrag, 
ökad aktivitet i samverkan med andra kommuner samt omfattande insatser utifrån särskilda uppdrag mot andra 
förvaltningar vilket, med nuvarande förutsättningar, kommer att kräva hårda prioriteringar. Personalomsättning på 
särskilda funktioner samt sjukskrivningar innebär också en hög arbetsbelastning inom flera områden. Vissa 
specialistfunktioner med unik kompetens innebär relativt hög sårbarhet som över tid behöver åtgärdas i form av 
andra arbetsmetoder och omfördelning av arbetsuppgifter. 
Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt överskott för perioden till och med april på 1,4 mkr varav 
kommunstyrelsens centrala medel står för 5,5 mkr av överskottet. Prognos för helåret är 0,3 mkr varav 
kommunstyrelsens centrala medel står för 6,1 mkr av överskottet. 

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

Tillit till lokalsamhället Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-03-26 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett 

(119 av 471)
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Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

socialt kapital. Tillit kan delas upp i olika delar, dels tillit till nära 
och kära, tillit till medmänniskor i allmänhet samt tillit i 
lokalsamhället. De offentliga organisationerna och dess sätt att 
bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan främst på 
lokalsamhällestilliten. 

Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka 
demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan 
kanske framförallt mellan valen. Kommunens roll handlar om att 
utveckla systematiken för dialog och delaktighet från piteborna och 
även från civilsamhället. Behovet av dialog har utökats från dialoger 
som underlag för beslut till att även omfatta dialog kring 
värderingsfrågor. Kommunstyrelsen fastställer de områden där 
dialog ska genomföras. 

Piteå kommun har särskilt belyst tillit i ett antal undersökningar. 
Resultat från dessa visar på att Piteå har en relativt hög 
lokalsamhällestillit, känner trygghet och upplever en så hög trivsel 
att de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt 
som öppenhet och transparens behöver utvecklas som ett led i att 
stärka tilliten 

För att ytterligare stärka tilliten till kommunens verksamheter är 
det viktigt att kommunicera och tydliggöra vilken nivå på service 
och kvalitet som medborgarna kan förvänta sig för de tjänster som 
kommunen erbjuder. Medarbetarnas stolthet och ambassadörskap 
kan med fördel utgöra ett underlag för att stärka tilliten. 

Kommentar
Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". 
Resultatet visar på en hög lokalsamhällestillit men åtgärder behövs 
för att öka öppenhet och transparens och en åtgärdsplan bör 
upprättas. Under eftervalsåret bör en analys av valdeltagandet 
genomföras med fokus på skillnader i valdeltagande mellan olika 
valdistrikt och samband mellan valdeltagande och socioekonomiska 
faktorer. Systematiken för delaktighet och dialoger behöver 
ständigt utvecklas för att möta de förväntningar medborgarna har 
på delaktighet. Ett utvecklingsområde är utökad samverkan med 
civilsamhället för att inkludera alla i samhällsutvecklingen. 
I Kommunledningsförvaltningens nya organisation finns ett team 
med uppdrag att arbeta för ett förstärkt demokratiarbete med 
fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och 
lokalsamhällestillit. 

Piteå MR- kommun 2020 Riktlinje VEP 2018-03-26 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Mänskliga rättigheter (MR) är utgångspunkten för arbetet med 
mångfald. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där 
människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, 
nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och 
inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd. 

Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av 
2020 ska kunna utnämna sig till MR- kommun. En inkluderande 
stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till 
att fler människor vill leva, besöka och verka i kommunen. 
Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service 
som kommunen ger piteborna. 

Kommentar
Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service 
som kommunen ger piteborna. Folkbildning och kommunikation 
med alla delar av samhället, piteborna, arbetsplatser, näringsliv, 
föreningsliv och organisationer. MR ska synliggöras genom 
utställningar, Värt att veta, sociala medier, föreläsningar och 
dialogtillfällen, affischer sprids digitalt och fysiskt. Informationssidan 
på Pitea.se/ettpiteaforalla utvecklas med ljudbudskap och 
information. Det internkommunala kunskapsbygget fortsätter. 

Flickors och kvinnors hälsa Riktlinje ÅR 2016-03-14 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 

(120 av 471)
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Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

Fokusdialog genomförs 2016, utifrån resultat tas plan fram. 

Kommentar
Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att 
vara en attraktiv kommun. Behov finns av insatser kring normer 
och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. 
Ett fokusområde är maskulinitet. En långsiktig åtgärdsplan ska tas 
fram under hösten 2018. 
Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Med ett 
aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent 
av befolkningen i Piteå vilket borde antas ge positiv effekt på 
flickors och kvinnors hälsa i Piteå. 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en 
viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av att öka 
attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett 
spänningsfält som rör utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd 
är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största 
landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek 
förutsättningar att stärka även service i dess omland. 

Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds 
- nära i byar/bostadsområden, 
- i landsbygdscentra och stadsdelscentrum 
- i Piteå stad 

Kommentar
Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i 
sitt slutskede och förväntas antas av kommunfullmäktige i 
september i år. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. 
arbetet med en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. Utifrån 
stadsdelarnas specifika utmaningar och möjligheter är förslaget att 
arbeta med en stadsdel i tagen och inleda med Öjebyn. Arbete 
pågår med framtagande av uppdragsbeskrivning. I december 2017 
hölls en workshop om verksamhetsområdet kring Solanderskolan. 
Det beslutades då att utredning och planering av Solanderskolans 
VO ska ingå i arbetet med fördjupad översiktsplan Öjebyn. 

Ge förslag på modell för indexuppräkning av vissa driftsanslag Uppdrag i VEP 2015-
2017 Rapporteras 

2015-01-01 

Delår 2017 
2017-12-31 Klar 

Kommentar
Förslag till modell är återrapporterad. 

Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner Uppdrag i VEP 2015- 2015-01-01 
vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans 2017 Rapporteras ÅR 2017-12-31 Klar 

med kommunstyrelsen (KS/ÖFN arbetar tillsammans) 2017 

Kommentar
Undersökningen är klar och förberedelse för realisering pågår.
Piteå och Älvsbyns kommuns fullmäktige har beslutat om en 
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten med Piteå som 
verksamhetsort. Driftstart 1 januari 2019. 

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får Åtgärd från DELÅR 2017-09-01 
kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i 2017 Fortlöpande vid 2017-12-31 
syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan 
Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning 

varje KS 

Pågår 

Kommentar
För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har 
kommunchef påbörjat åtgärder som består av en översyn av 
tjänsteorganisationen, identifiering av löpande förbättringsarbeten 
inom hela socialtjänsten, utarbetat en handlingsplan för avdelningen 
stöd och omsorg, utveckla analysarbetet av verksamheterna samt 
arbeta för att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan
kommunstyrelse, socialnämnd och socialtjänst. Återrapportering 
hösten 2018. 

Organisationsöversyn av IT-verksamheten Åtgärd från ÅR 2017 
Rapporteras ÅR 2018 

2017-12-31 
2018-12-31 Pågår 

Kommentar

(121 av 471)



      

        
           

         
      

        
           

         
        

          
        

           
          

    
       
          

        
       

       
     

         
      

         
        

 

   

         
        

        
           

 
          

       
         
        

   
 

            
       

         
         

        
         

            
        

     

     
     
         

        
            

          
       

       
 

          
       

         
         

        
        

        
         
      

    
  

 
          

       

10 

Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

IT-avdelningen har en komplex och omfattande verksamhet med 
stor variation i de sätt man levererar produkter, stöd och tjänster 
till de kommunala verksamheterna och bolagen samt hur detta 
finansieras. Samtidigt förändras sättet hur leverantörer 
tillhandahåller produkter och tjänster och dess affärsmodeller. Det 
leder till dels en otydlighet i utbud med svårigheter till uppföljning 
av funktion, kvalitet och kostnader men det innebär också 
svårigheter till att skapa incitament för kostnadseffektiva vägval. 
Beslut om en översyn av kommunens hela IT-verksamhet är därför 
tagen av kommunfullmäktige och uppstartad av kommunchef. Syftet 
med översynen är att skapa en grund för att kunna organisera 
koncernens frågor inom IT så att kommunen kan anta den 
utmaning som man står inför. 
Parallellt med organisationsöversynen behöver ett antal områden 
utvecklas för att möta externa och interna krav på kommunens IT-
verksamhet. Det avser övergången till vissa molntjänster och 
anpassning av kommunens finansieringssystem för att kunna 
hantera nya förekommande affärsmodeller på marknaden. Se 
särskilda bilagor Underlag för driftkonsekvens 2.7-2.9. 
För detta saknas engångsmedel för projektering 2019 motsvarande 
2,2 mkr och 0,75 mkr för driftkonsekvenser. 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 
samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet 

Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att 
identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 
samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå 
syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Kommentar
Samverkan med civilsamhället (Svenska kyrkan) har skett under två 
år avseende härbärge med gott resultat. Svenska kyrkan har 
klargjort att de ekonomiska och personella förutsättningarna inte 
finns för att bedriva verksamheten på samma sätt kommande 
vinter. Det innebär att Piteå kommun idag inte har någon plan om 
och hur EU-migranter kan ges möjlighet till övernattning vintertid. 

Innovation och digitalisering Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Den demografiska förändringen, medborgarnas förändrade 
förväntningar, samt ekonomiska förutsättningar, digitalisering, 
automatisering ställer krav på en omfattande förnyelse av våra 
samhällstjänster. I framtidsscenarion för vård, skola, omsorg målas 
bilder där digitala lösningar tas för givna. För att uppnå detta krävs 
en ökad innovationstakt och vi behöver en kultur som tillåter 
offensiv innovation och verksamhetsutveckling. Detta handlar om 
såväl medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning. 

Det är viktigt att främja innovativ kultur, processer och stödjande 
struktur för förnyelse och verksamhetsutveckling. Vi behöver 
också tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan 
människa och teknik. Svenska affärsmodeller av digitala tjänster och 
varor förändras. Detta har direkt påverkan på kommunens 
finansieringsalternativ för dessa tjänster. Allt fler system och 
tekniklösningar levereras idag som tjänst/funktion vilket leder till 
större belastning av verksamheternas driftram, istället för att som 
tidigare hanteras som investeringar. Kommunstyrelsen organiserar 
det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom 
digitaliseringsområdet. 

Utvecklingen ska leda till både en effektivisering av service genom 
förändrade arbetsprocesser och ett förnyat service- och 

(122 av 471)
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Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

tjänsteutbud, med bibehållen tillit och stabilitet. Denna utveckling 
är till stor del användardriven och bör ske i nära samarbete med 
medborgarna. Samverkan på regional och nationell nivå är viktigt, 
samtidigt som dialog och samarbete med medborgare och 
civilsamhälle får en allt större betydelse. 

Kommentar
Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, 
centrala funktioner och samverkan med andra kommuner med 
fokus på bästa möjliga för Piteå. 
Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och 
omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt 
tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus 
har hittills legat på att koordinera, leda och stötta kommunens 
innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan 
har varit betydligt större än tillgången till nödvändiga resurser. 
Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har 
byggt på att innovationsstöd, ledning och koordinering för berörda 
förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen. 
Processledare för uppdraget upphör dock augusti 2019 på grund av 
begränsad finansiering. Samverkan sker med Skellefteå kommun. 
Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande 
förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen genomförts, 
de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-
tjänsteplattformen har driftsatts och en handlingsplan för 
digitaliseringsarbete 2018 är framtagen och förankrad i 
förvaltningschefsgruppen. Men de insatser som behövt ske för att 
hålla ihop en gemensam inriktning och vägval som stödjer politiska 
målsättningar har varit små utifrån den begränsade tillgången till 
resurser och rörliga medel. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder Riktlinje ÅR 2016-03-14 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv 
befolkningsökning. Trots det visar befolkningsprognosen att 
sammansättningen av Piteås befolkning innebär en allt mer åldrande 
befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker 
snabbare än riket i genomsnitt. Det är av största vikt att Piteå 
kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt 
arbete för att inkludera grupper som av olika anledningar i dag står 
långt från arbetsmarknaden. 

Kommentar
Det arbete som sker för en ökad inflyttning består bland annat av 
en ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu 
bättre företagsklimat, rekryteringsevent, arbete för en ökad 
mångfald, utveckla delaktighet och tillit i samhället, skapa 
förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande i både stad och 
landsbygd samt öka takten med innovations- och 
digitaliseringsarbetet. 

Näringslivsklimat Riktlinje ÅR 2018-03-26 
2019-12-31 Pågår 

Uppdragsbeskrivning 
Piteå har under sin utveckling mot att nå 43 000 invånare arbetat 
med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt 
förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. 
Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare 
behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas och det lokala 
näringslivsklimatet vidareutvecklas. 

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de 
studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer 
på orten. Såväl utbudet av universitetsstudier som 
universitetsområdet bör utvecklas och växa. Det kräver ett nära 
samarbete med Luleå tekniska universitet. 

Arbetet med att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för 
potentiella investerare och företag i syfte att ytterligare företag ska 
etablera sig på orten och därmed stärka ortens arbetsmarknad. 

Kommentar
Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är 
ett av tre prioriterade mål. För att skapa ett gott näringslivsklimat 

(123 av 471)
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Åtgärder och uppdrag Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum Status 

och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det 
består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten 
med branschråd och organisationer. Företagslotsen kommer att 
synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt 
fortsätta arbetet med etableringar och verksamheter för att starta 
eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett 
ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept 
kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra 
och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information 
via webb och sociala medier. 
Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, 
tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer. 
Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av 
fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och under våren 
2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra. 

Utförligare kommentar statusrapport 

Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 
Innovation och digitalisering 
För att kommunstyrelse och nämnder ska klara delar av de politiskt uppsatta målen från 2019 ställs betydligt större 
krav på ett aktivt förnyelsearbete i kommunens verksamheter. 
Det förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra kommuner. 
Men det ställer stora krav på en modern och stödjande organisation. Med det avses förändringsledning, digitalt 
utvecklingsstöd och en väl fungerande organisation för systemförvaltning. Detta kan inte uppfyllas idag men 
förväntan i organisationen är att det redan fungerar. Utan åtgärder blir kommunledningsförvaltningen en begränsande 
faktor i måluppfyllelsen. 
För att möta upp förväntan och behov kommer investeringar (se investeringsbilagor) och särskilda insatser att behöva 
utföras. Det medför ekonomiska driftkonsekvenser centralt som det inte finns resurser för idag. Förutom de av 
förvaltningen redan omprioriterade resurserna saknas resurser för förändringsledning, digitalt utvecklingsstöd samt 
systemförvaltning av kommungemensamma kritiska system enligt följande: 

 Tre årsarbetare för projektledning och operativa utvecklingsstödjande resurser för att stötta digitaliseringen 
inom samtliga verksamheter (2,4 mkr) 

 Tre årsarbetare för att skapa grunden för en förnyad samordnad systemförvaltning i kommunen som klarar 
av att säkerställa en effektiv tillämpning och utvecklingen av befintliga kommunövergripande 
verksamhetskritiska system (2,4 mkr). 
Det saknas med andra ord en organisation som kan fungera som samordnare, mottagare, förvaltare och 
garant för kvaliteten av system och data som all verksamhet och medborgare är beroende av. 

 Innovationsprojektet har tilldelade medel att stötta förvaltningarna under tre år och varit en förutsättning för 
framförallt socialtjänstens påbörjade innovationsarbete. Projektet upphör december 2019 medan tilldelad 
driftram för projektet upphör fyra månader tidigare. För att slutföra projektet saknas därmed 0,3 mkr för 
2019. Därefter krävs ett vägval om innovationsstöd och koordinering ska upphöra och ansvarat övergår till 
varje förvaltning eller om det ska kvarstå som en del av kommunstyrelsens centrala stöd. 

 Rörliga utvecklingsmedel för specifika insatser om minst 2,0 mkr per år fördelat mellan 
verksamhetsutvecklingspott och digitala utvecklingsmedel till kommunstyrelsens förfogande. 

Avsaknad av ovan nämnda resurser begränsar kommunstyrelsens förutsättningar betydligt. Framförallt i dess ledande 
och stödjande roll i förnyelsearbetet, införande av medborgarnära e-tjänster och automatiserade myndighetsprocesser 
och därmed som service- och demokratiaktör. 
Kommunstyrelsen som facknämnd 
Kommunledningsförvaltningen har ett särskilt uppdrag att styra, följa upp, stötta och stimulera förvaltningarnas 
åtgärder för att klara en ökad måluppfyllelse. Det ställer särskilt stora krav för att även klara sitt ordinarie 
förvaltningsuppdrag. Långsiktigt god arbetsmiljö behöver därför prioriteras inom styrelsen. Det innefattar bland 
annat tydliga ansvarsförhållanden inom och mellan organisationer, tillräckliga resurser för att vara uthålliga och 
ekonomiskt utrymme för att kunna parera behov och prioriteringar. Det innefattar en god fysisk arbetsmiljö i 
verksamhetens lokaler. Det sker redan idag en mycket hög efterfrågan på förvaltningens tjänster från andra 
nämnder/förvaltningar och bolag relaterat till politiska uppdrag. 
Valnämnden signalerar förändringar i ansvarsförhållanden från och med EU-valet 2019. Det innebär konkret att 
kommunledningsförvaltningen får ett betydligt större ansvar att bistå med resurser för planering, förberedelser, 
genomförande och efterarbete vid samtliga val. Det kräver lösningar för att kunna klara av sådana arbetstoppar under 

(124 av 471)



                
        
                  

               
            

  
                

             
                

                
                   
                 

        

  
        

             
      

          
   

        
       

      
        

        
         
        

       
 

      
       

        
       

     
        

 
          

       
     
         

       
   

   

        
 

        
       

     
     

    
       

        
       

      
         

      
     

       

         
     
 

    
      

         
    

        
      

    
        
       

  

några månader vid varje val där samtidigt arbetsbelastningen är ansträngd i de grundläggande uppdragen. För detta 
kommer förvaltningen att återkomma med vilka konsekvenser det innebär. 
Projektet Lagkamrat har under ett antal år medfinansierats av kommunen med 50% motsvarande max 300 tkr per år. 
Kommunens andel av projektet är ofinansierad i budget, varför ett eventuellt beslut om fortsatt medfinansiering 
belastar en redan hårt ansatt budget inom kommunledningsförvaltningen med kraftfulla prioriteringar som följd. 
Piteå 400 år 
En projektplan för Piteå 400 år är framtagen och avser 2019-2021. Finansiering av projektledare har temporärt 
omprioriterats av förvaltningen under 2018 inom befintlig driftram. I projektplanen finns en beskriven 
finansieringsmodell som visar på att det finns tre grupper av finansiärer; kommunen, andra finansiärer och lokala 
aktörer. 
Trots att huvuddelen av den kommunala andelen av finansieringen bedöms kunna ske inom befintliga ramar kommer 
ändå 5,5 mkr att saknas för att möjliggöra en realisering av Piteå 400, fördelat under 3 årsperioden (1,5 mkr 
2019, 2 mkr 2020 respektive 2021). Genom att delta i ett Interregprojekt tillsammans med andra kommuner i 
Bottenviksbågen finns dessutom möjlighet att växla upp ovanstående projektmedel. 

Prioriteringar per mål 
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Strategiska områden Övergripande mål 2017 Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Barn och unga - vår 
framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 
uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 
2030 46 000 invånare 

En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa 
ett ännu bättre företagsklimat. Fortsätta arbetet med 
rekryteringsevent, även i samverkan med närliggande 
kommuner i och utanför länet. Fortsätta arbetet för 
en ökad mångfald i samhället. Fortsätta arbetet med 
en ökad delaktighet och tillit i samhället genom dialog 
och transparens i processer. Fortsatt arbete med att 
skapa förutsättningar för bostadsbyggande i både stad 
och landsbygd. 
Skapa förutsättningar för att kunna stödja 
verksamheterna att öka takten med innovations- och 
digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en 
attraktiv kommun att bo, verka och leva i. 
Insatserna kräver prioriteringar, samordning och 
tillgång till kompetens och resurser. (Del av uppdrag 
i riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 

Piteå har nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet 

Ungdomar och studenter erbjuds praktikplats och 
examensarbete när så är möjligt. Traineeprogram i 
samverkan med andra norrlandskommuner har 
genomförts men kräver resurser i form av lön och 
tid för handledning. Finansiering har tidigare delvis 
skett via centrala medel. 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
och företagande 

För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett 
attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det 
består av företagsbesök, näringslivsdialoger och 
regelbundna möten med branschråd och 
organisationer. Företagslotsen kommer att 
synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan 
bistå med samt fortsätta arbetet med stöd vid 
etableringar och verksamheter för att starta eget. 
Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att 
skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram 
ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser. 
Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster 
genom tydligare information via webb och sociala 
medier. 
Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög 
avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot 
kommunens leverantörer. 
Kommunstyrelsen har beslutat att 
näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 
2018. Arbetet är påbörjat och under våren 2018 har 
näringslivsfrukost genomförts i samtliga 
landsbygdscentra. 
Piteås varumärke är en förutsättning för att fortsätta 
lyfta bilden av ortens attraktivitet, uthållighet, 
innovationsförmåga, stolthet och kontrastrikedom. 
Det blir viktigt att förstå varumärkets betydelse och 
alla verksamheters ansvar att nyttja och vårda. 
(Uppdrag i riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 

(125 av 471)
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Strategiska områden Övergripande mål 2017 Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

Undersöka möjligheten till verktyg för digital dialog 
med medborgarna. Arbetet fortsätter med att 
utveckla metoder för dialog och återkoppling av 
dialoger. (Del av uppdrag i 
riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 
Införande av centralt e-arkiv skapar möjligheter att 
öppna upp och tillgängliggöra handlingar när och där 
medborgare och företag behöver dem men det 
kräver investeringar och resurser för att utveckla 
och förvalta. Konsekvenser om det inte prioriteras 
är att varje förvaltning endast tar ansvar för sina 
delar. (Del av uppdrag i 
riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 
E-tjänster införs successivt för att, tillsammans med 
förändrade processflöden, skapa en större närhet 
och tillgänglighet till kommunens service och tjänster. 
(Del av uppdrag i riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Arbetet för att Piteå år 2020 ska kunna kalla sig MR-
kommun är påbörjat. Se också uppdrag i 
ledningskonsekvenserna i tabell statusrapport 
åtgärder och uppdrag. En kampanj är framtagen som 
lanseras hösten 2018. En ansökan om värdskap för 
MR-dagarna 2021 är gjord. Piteå kommun deltar i 
SKLs nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga 
rättigheter. Utgångspunkten för Piteås arbete i 
nätverket är kommunen som aktör för demokrati. 
Kommunstyrelsen har beslutat om en fokusdialog i 
frågan som genomförs hösten 2018. 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter 

Kommunstyrelsen kan bidra till en ökad takt för 
införande av e-tjänster och automatiserad 
handläggning viket innebär möjligheter att 
tillhandahålla tjänster som utformas jämställt och
stödjer mångfald. Ökad takt kräver prioriteringar 
inom kommunstyrelse och nämnderna (Del av 
uppdrag i riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Särskilt uppdrag har getts till kommunchef som en 

ledningskonsekvens att arbeta för en ökad tillit och 
tolerans, stärka demokratin från grunden, utveckla 
systematik för dialog och delaktighet med 
medborgare och civilsamhället. (Del av uppdrag i 
riktlinjerna/ledningskonsekvenser). 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer 
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda 
kommunikationer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för 
demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Livsmiljö 

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

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

Arbetet med kompetensförsörjning kommer att vara 
ett viktigt arbete i hela organisationen. Ett aktivt 
arbete för att minska sjukfrånvaron, stimulera 
medarbetare att arbeta mer och längre, uppmuntra 
medarbetare att utvecklas för att bli kvar i 
organisationen och ett fortsatt hälsofrämjande 
arbete, kommer att bidra till att Piteå kommun 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
Arbetet med integration av utrikesfödda och 
personer som står långt från arbetsmarknaden måste 
systematiseras och metoder/modeller för att ta emot 
dessa på arbetsplatsernas utvecklas. 
Marknadsföringsinsatser av Piteå kommun som 
arbetsgivare planeras och genomförs i samverkan 
med verksamheterna och andra kommuner. 
Kommunstyrelsen som facknämnd 
Arbetsmiljön för medarbetare är påverkat av ett 
utbrett problem gällande inomhusmiljön och 
ventilation i stadshuset. Dessutom påverkar bristen 
på mötesrum förutsättningarna att klara uppdragen 
på ett tillfredsställande sätt. 

(126 av 471)



        
     

         
      
     

      
     
      

      

         
      

     
       

     
       
      

        
      

     
      

       
      
       

     
        
       
         

      
       

        
 

     
       

     
  

   
  

      
     

    
     

    
     

      
       
    

         
    
     

       
      
 

      
 

              

 

     
    

       

     
          

      

Taxor 
Översyn av taxor är gjord och avser utlämning av allmänna av handlingar. Inga förändringar föreslås. 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 
Investeringsförslag 
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Strategiska områden Övergripande mål 2017 Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning med disponibla resurser 

Allmänt 
Den tillväxt och det transformationsarbete som 
kommunens organisation är inne i påverkar 
kommunens likviditet och resultat. Stora 
investeringsbehov i kombination med en tydlig 
uppbackning i utvecklingsfrågor innebär att 
kommunens ekonomi belastas extra hårt vilket 
kräver en uthållighet i beslut och prioriteringar. 
Avtalstrohet 
Ett område som med stor sannolikhet bidrar till lägre 
kommunala kostnader och sparar tid i 
verksamheterna är bland annat förbättrad 
avtalstrohet. Kommande år föreslås en översyn av 
inköpsprocessen samt införande av inköpssystem. 
Systemet är en intern webbutik där medarbetarna 
beställer varor och tjänster från avtalade 
leverantörer. Den stora utmaningen i att styra upp 
inköpsprocessen är kravet på helt förändrade 
arbetssätt inom förvaltningarna. Beställningar blir 
standardiserade och fakturahantering styrs upp redan 
vid beställningstillfället. En högre andel köp kommer 
därav ske från avtalade leverantörer. Inköpssystem 
bidrar till ökad kontroll, högre avtalstrohet, ökad 
prismedvetenhet och en smidigare inköpsprocess 
präglad av hög automatiseringsgrad. Det spar tid och 
pengar. Inköpssystem för offentlig sektor är ett 
relativt nytt stöd och utvecklingen följs noga med en 
målsättning att kommande år kunna införa det. 
Arbetet kommer att kräva en bred förankring, 
prioritering och ett politiskt stöd för att möjliggöra 
en realisering. 
Kommunstyrelsens roll som styrande och stödjande 
Fortsatt arbete med utveckling av styrning och 
samordning av ekonomiska processer inom 
kommunkoncernen. Vidareutveckla 
kommunövergripande utbildningsinsatser inom 
ekonomi och upphandling. 

Ekonomi 

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

Befolkningstillväxt genererar ökade skatteintäkter, 
kostnadseffektiva verksamheter med väl avvägda 
budgetprioriteringar präglade av långsiktighet, 
samarbete och samordning med andra, 
digitalisering/automatisering. 

Strategiska områden Nämndsmål Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad 
avser invånare, service och arbetstillfällen 

Det arbete som bland annat kan nämnas är den 
fördjupade översiktsplanen för landsbygdscentra, 
ekonomiskt stöd till landsbygdsbutiker, projektet 
Gröna näringar och Piteå kommun som arbetsgivare 
och dess möjlighet att erbjuda heltidsanställningar 
över förvaltningsgränserna. 

Livsmiljö 

Piteå ska aktivt verka för att 
Norrbotniabanan byggs 

Investeringar 2019-2021 (tkr) Underlag Prio Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Totalt kommunstyrelsen 16 780 14 300 13 100 
Reinvestering av verksamhetsdatorer exkl 
elevdatorer 

2:1 1 7 400 7 400 7 400 

Reinvestering teknisk infrastruktur 2.3 2 2 000 1 000 1 000 
Reinvestering av elevdatorer åk 1 gymnasie (prel 
belopp) 

2:2 3 4 500 4 600 4 200 

Reinvestering av läsplattor för papperslösa 2:4 4 1 100 

(127 av 471)
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Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Investeringar per övergripande mål 
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sammanträden politiker 
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd 2:5 5 500 500 
Kommunövergripande e-arkiv 2:6 6 950 800 
Bildbank 2:10 7 80 
Integration Ekonomisystem med styr- och 
ledningsstöd 

2:11 8 250 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2019-2021 
(tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Totalt kommunstyrelsen 914 1 064 1 689 
Reinvestering av IT-infrastruktur 500 500 500 
Drifttjänst för KS andel av läsplattor (30 ledamöter) 24 24 24 
Kommunövergripande e-arkiv 375 475 1 100 
Bildbank 15 65 65 

Prioriterade mål Investering Motivering 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare och till 2030 46 000 
invånare 
Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 
Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 
Övriga övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och 
utvecklande uppväxt och 
anävnder inte alkohol eller 
droger 
Piteå har nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet 
Piteborna i alla åldrar ska känna 
att det är meningsfullt att 
engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

Kommunövergripande e-arkiv (2:6) Förutsättning för att säkra vår digitala historia och 
klara lagstiftningens krav, medborgares förväntan på 
att själv ta del av handlingar. E-arkiv är ett 
komplement, inte ersättare för centralarkivet. Kan 
på sikt ersätta närarkiven på förvaltningarna. 

Service och bemötande 
utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter 
samhällsgemenskap ska utgå 
från social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och 
tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 
Piteå ska utveckla bra 
infrastruktur och goda 
kommunikationer 
I Piteå utgör kulturen en 
drivkraft för demokrati, tillväxt 
och samhällsutveckling 
Minska tobaks- och 
alkoholanvändandet bland 
medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller 
dopingpreparat 
Piteås landsbygd har en positiv 
utveckling vad avser invånare, 
service och arbetstillfällen 
Piteå ska verka för att 
Norrbottniabanan byggs 
Piteå kommun och de 
kommunala bolagen ska arbeta 
aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt 
skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

Reinvestering av verksamhetsdatorer (2:1) 
Reinvestering tekniska infrastruktur(2:3) 
Reinvestering av läsplattor för papperslösa 
sammanträden (2:4) 
Kommunövergripande e-arkiv (2:6) 
Bildbank (2:10) 
Integration ekonomisystem med styr- och 
ledningsstöd (2:11) 

Investeringarna bidrar till att upprätthålla en god 
och attraktiv arbetsmiljö. 

(128 av 471)



    
   

 

   
     

  
    

  
      

  
 

     
 

       
      

      
    

     
 

    
   

    

   
     

  
     
 

      
  

 
     

 

       
         

    

   
   

         

      
      

     
     

     

     
     

    

     
    

  

    

          

        
      

 

   
     

         

 
     

    
    

 
 

    

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunledningsförvaltningen 

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering Kommunstyrelsen central pott 
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Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med 
disponibla resurser 

Reinvestering av verksamhetsdatorer (2:1) 
Investering av elevdatorer åk1 gymn (2:2) 
Reinvestering tekniska 
infrastruktur(2:3)Reinvestering av läsplattor för 
papperslösa sammanträden (2:4) 
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd (2:5) 
Kommunövergripande e-arkiv (2:6) 
Bildbank (2:10) 
Integration ekonomisystem med styr- och 
ledningsstöd (2:11) 

Investeringarna bidrar till att fortsätta ge nämnder 
och styrelse förutsättningar att kunna fortsätta 
utveckla och förnya verksamheterna utifrån mål, 
krav och medborgares förväntan. 
Alternativkostnaden är hög och drabbar 
kärnverksamheterna främst. 

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

Reinvestering av verksamhetsdatorer (2:1) 
Investering av elevdatorer åk1 gymn (2:2) 
Reinvestering tekniska infrastruktur(2:3) 
Reinvestering av läsplattor för papperslösa 
sammanträden (2:4) 
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd (2:5) 
Kommunövergripande e-arkiv (2:6) 
Bildbank (2:10) 
Integration ekonomisystem med styr- och 
ledningsstöd (2:11) 

Investeringarna bidrar till en långsiktighet och ligger 
i linje med de politiskt uppsatta målen och de 
specifika uppdrag som ska utföras. 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 
Verksamhetens intäkter 19 810 14 774 15 000 15 000 15 000 
Verksamhetens kostnader 177 573 172 944 180 045 178 375 179 000 
Kapitalkostnader 12 911 13 148 15 256 17 038 20 846 
Nettokostnad 170 674 171 318 180 301 180 413 184 846 

varav 
Tillväxtpolitisk reserv 22 548 22 548 22 548 22 548 

Investeringsbudget 
Inkomster 169 
Utgifter 25 126 -14 751 16 780 14 300 13 100 
Nettoinvesteringar 24 957 -14 751 16 780 14 300 13 100 
Kapitalkostnader 1 933 2 917 6 566 10 374 

Driftbudgetförändringar 
Förändrade driftskostnader pga investeringar 670 914 1 064 1 689 
Priser 2019 3 249 3 249 3 249 
Engångskostnad, utbildningsstöd partistöd 414 

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nettokostnad del av Kost- och servicenämnd 2 838 2 838 2 838 
Nettokostnad del av Överförmyndarnämnd 3 651 3 251 3 251 
Nettokostnad samarbetsnämnder 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 16 614 17 520 22 250 21 900 
Kapitalkostnader 3 314 1 089 2 166 2 143 
Nettokostnad 16 614 18 609 24 406 24 043 

Investeringsbudget 
Inkomster 
Utgifter 41 081 
Nettoinvesteringar 41 081 
Kapitalkostnader 3 314 1 089 2 166 2 143 

(129 av 471)



     
     

  
     

   

Driftbudgetförändringar 
Allmän driftpott 
Innovationsfond SN/BUN 
Attraktiv arbetsgivare 
Driftkostnad för Berget 
Grans budgetunderskott 

2 900 
3 000 
1 000 
0 
5 200 

2 900 2 900 2 900 
3 000 3 000 3 000 

8 000 16 000 16 000 
3 620 350 0 
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18KS365 

Bilaga 2:1 

Underlag till reinvesteringsprojekt 

Reinvesteringsprojekt: 

Beskrivning av projektet:
Siffrorna utgår ifrån faktisk volym av antal datorer 2018. 
Gymnasieskolans elevdatorinvestering (ett till ett) beskrivs i bilaga 2:2. 
Utbyte av persondatorer som uppnått 4- (bärbara) respektive 5- (stationära) års ålder. 

-
- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Datorerna som byts ut finns inom alla nämnder. Utbyteshanteringen är avgörande för att nya funktioner ska 
kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna stödjas. Ny dator ger bibehållen eller snabbare 
funktion och bibehållen eller bättre teknikstöd och är en förutsättning i den allmänna teknikutvecklingen. 

Syfte/Mål:
Målet är att alla datorer ska bytas ut vid uppnådda 4 respektive 5 års ålder. 
Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. 

Fullständig investeringskalkyl: 

- Investering (beräkningsgrunder) 
Bärbar dator byts vart fjärde år och kostar 10 500 kr per st för personal och 8 100 kr st för elever. Stationär 
dator byts vart femte år och kostar 7 000 kr per st. Antal datorer av resp typ och modell får man fram via 
inventering i kommunens katalogtjänst (register). De ökade kostnaderna kan härledas till förändrad 
valutakurs, förskjutningar från uteblivna investeringsmedel och tidigare utökningar inom verksamheterna. 

Belopp: 
Reinvesteringsbehov 
2019-2021 

Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom 
utbildningsförvaltningens elevdatorer (1:1) 

2019: 7 400 tkr 
2020: 7 400 tkr 
2021: 7 400 tkr 

(131 av 471)

Utbytesbehov per År 2019 2020 2021 -
Klassdatorer utbildningsförvaltningen 360 st 360 st 360 st -
Bärbara datorer Admin 578 st 578 st 578 st -

-Stationära datorer Admin 189 st 189 st 189 st -
Reinvesteringsbehov (tkr) 7 400 7 400 7 400 -

-



  

  
         

          
          

     

    
 

     

   
             

      

    
              

 
           

           

2018-08-21 18KS365 
N/A 

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Ingen påverkan 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 
Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar 
till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål. 

Utbildning arbete och näringsliv 
Bra och väl fungerande teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. 

Personal 
Bra fungerande utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en effektiv 
handläggning och hög tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare. 

Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. 
Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik, höja effektiviteten men denna 
effekt är svår att mäta. En uppdaterad datorpark förutsätts av 
systemleverantörerna och avsteg genererar ofta merkostnader. 

2019: 
2020: 
2021: 

(132 av 471)



           
 
 

     
   
   
   

 

         

             
         
             

             
           

      
     

     
 

 
   

   

Reinvestering verksamhetsdatorer Beräkningsunderlag Bilaga 2:1:1 

(133 av 471)

Inventerat Datortyp Antal inventerat Varav Elevdatorer Gy Tillägg ÅK3 (borta) 
Bärbara datorer 4783 1544 515 

Stationära datorer 943 
Priser Datortyp pris per st Avskrivningstid 

Bärbar dator skola 8100 4 
Bärbar elevdator 1:1 8100 3 
Bärbar dator Admin 10500 4 
Stationär dator 7000 5 

ElevDatorer GYSK Prognos elever Inköp GYSK åk1 Elevdatorer GRSK 
2019 1470 558 2019 
2020 1492 567 2020 
2021 1475 521 2021 

Säkerhetsmarginal 15 

Datortyp 2019 2020 2021 
ElevDatorer GYSK 4 519 800,00 4 592 700,00 4 220 100,00 
Elevdatorer GRSK - 3 564 000,00 4 058 100,00 
Klassdatorer Skola 2 918 025,00 2 918 025,00 2 918 025,00 
Datorer Admin 7 390 950,00 7 390 950,00 7 390 950,00 

Budgetbehov 14 830 794,00 14 903 695,00 14 531 096,00 

Verksamhet UTB Bärbar dator skola 
GY övr 60 
GYSK elev 1544 
GRSK 1195 
Grans 78 
Vux 95 
FSK 13 
Sum 2985 
Antal klassdatorer 1441 
Klassdatorer Per år 360 
Budget 2 918 025,00 

Datortyp reinv per år 
Bärbar dator Admin 
Stationär dator Admin 
Klassdator Skola 



   
                   
                   
                   

 

 

         

   
   

 
   
   
   

Reinvestering verksamhetsdatorer Beräkningsunderlag Bilaga 2:1:1 

Tot antal Elevunderlag GYSK 
5298 2019 1470 
943 2020 1492 

2021 1475 
Elevunderlag Grsk 

(134 av 471)

Kommentar 
Reinvestering åk 1 GYSK Projekt 10014 
Leasing! 
Reinvestering Projekt 10020 
Reinvestering Projekt 10020 

Leasing GRSK 
0 
440 
501 
18 

Antal Per år pris Budget 
2313 578 10500 6 070 750,00 
943 189 7000 1 320 200,00 
1441 360 8100 2 918 025,00 



  

 

   

        

           

  
             

             
                    

             
               

 

 

    
                
             

          

                  
         

 

 
                  

         
                

                 
    

  
         

            
     

 

    
             

     

   
             

     

Elevprognos 2019 2020 2021 

Antal GY 543 552 506 

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Datorerna som köps in avser gymnasieskolan. Alla elever i årskurs 1 ska erhålla en elevdator som 
hjälpmedel i sin skolgång med funktionalitet enligt tidigare behov. Med denna investeringsmodell undviker 
man negativ påverkan på övriga verksamheter av de positiva elevprognoserna. 

Syfte/Mål:
Målet är att alla elever i årskurs 1 ska erhålla en personlig dator för sina studier på gymnasieskolan. 
Syftet är att bidra till gymnasieskolans och elevernas måluppfyllelse. 

Fullständig investeringskalkyl: 

- Investering (beräkningsgrunder)
Varje elev erhåller en dator vid start i Åk 1 som behålls av eleven under studietiden. Antal datorer 
motsvarar elevantalet som tillhandahålls via gymnasieskolans elevregister. Observera variationerna 
kommande period i tabellen ”Elevprognos” ovan. Inköpskostnad per dator är 8 100 kr. Priserna har ökat 
med 1100 kr per st till följd av svagare krona mot USD kombinerat med ökande kapacitetskrav utifrån 
operativsystemets storlek och leverantörens uppdateringsmetod. 

Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar 
till ökade förutsättningar att uppnå utbildningsmål. 

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Barn- och utbildningsnämnden påverkas då faktisk driftkostnad debiteras dem utifrån antal elevdatorer på 
gymnasieskolan. 

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 

18KS365 

Bilaga 2:2 

Underlag till reinvesteringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp: 
2019 2020 2021

Persondatorer åk 1 elever gymnasiet 1:1 4 500 tkr 4 600 tkr 4 200 tkr 

Beskrivning av projektet:
Elevdatorsatsningen på gymnasiet med en dator per elev föreslås hanteras som ett separat 
reinvesteringsprojekt. Osäkerhet i elevprognoser och risker i valutaförändringar kopplat till det faktum att 
varje ny elev skall erhålla en egen dator gör det omöjligt att sätta ett exakt belopp för denna investering. I 
tabellen nedan presenteras aktuell elevprognos till åk1 på gymnasiet för perioden 2019-21. I 
investeringsäskandet enligt ovan ingår 15 extra datorer för att kunna hantera service och ev tillkommande 
elever.

Avstämning med gymnasieskolan sker en gång per. Driftmedel interndebiteras 
utifrån det totala antalet elevdatorer på gymnasieskolan med 2100 kr per dator 
och år enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltningen. 

2019:
2020:
2021: 

(135 av 471)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 



  

    
              

 
              

           

2018-08-21 18KS365 
N/A 

Utbildning arbete och näringsliv 
Bra och väl fungerande teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. 

Personal 
Bra och väl fungerande utrustning ökar nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör nyttjande av moderna 
läromedel samt högre tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare. 

(136 av 471)



           
 
 

     
   
   
   

 

         

             
         
             

             
           

      
     

     
 

 
   

   

Investering persondatorer 1:1 Beräkningsunderlag Bilaga 2:2:1 

(137 av 471)

Inventerat Datortyp Antal inventerat Varav Elevdatorer Gy Tillägg ÅK3 (borta) 
Bärbara datorer 4783 1544 515 

Stationära datorer 943 
Priser Datortyp pris per st Avskrivningstid 

Bärbar dator skola 8100 4 
Bärbar elevdator 1:1 8100 3 
Bärbar dator Admin 10500 4 
Stationär dator 7000 5 

ElevDatorer GYSK Prognos elever Inköp GYSK åk1 Elevdatorer GRSK 
2019 1470 558 2019 
2020 1492 567 2020 
2021 1475 521 2021 

Säkerhetsmarginal 15 

Datortyp 2019 2020 2021 
ElevDatorer GYSK 4 519 800,00 4 592 700,00 4 220 100,00 
Elevdatorer GRSK - 3 564 000,00 4 058 100,00 
Klassdatorer Skola 2 918 025,00 2 918 025,00 2 918 025,00 
Datorer Admin 7 390 950,00 7 390 950,00 7 390 950,00 

Budgetbehov 14 830 794,00 14 903 695,00 14 531 096,00 

Verksamhet UTB Bärbar dator skola 
GY övr 60 
GYSK elev 1544 
GRSK 1195 
Grans 78 
Vux 95 
FSK 13 
Sum 2985 
Antal klassdatorer 1441 
Klassdatorer Per år 360 
Budget 2 918 025,00 

Datortyp reinv per år 
Bärbar dator Admin 
Stationär dator Admin 
Klassdator Skola 



   
                   
                   
                   

 

 

         

   
   

 
   
   
   

Investering persondatorer 1:1 Beräkningsunderlag Bilaga 2:2:1 

Tot antal Elevunderlag GYSK 
5298 2019 1470 
943 2020 1492 

2021 1475 
Elevunderlag Grsk 

(138 av 471)

Leasing GRSK 
0 
440 
501 
18 

Kommentar 
Reinvestering åk 1 GYSK Projekt 10014 
Leasing! 
Reinvestering Projekt 10020 
Reinvestering Projekt 10020 

Antal Per år pris Budget 
2313 578 10500 6 070 750,00 
943 189 7000 1 320 200,00 
1441 360 8100 2 918 025,00 



  

 

  

        

  
   
   
   

  
                 

           
             

            
              

    
               
              

        

             
            

 

 
  

  
   

  
  

   

                
             

                 
                

               
               
  

              

  
         

          
              

       

  
  
  

18KS365 

Bilaga 2:3 

Underlag till reinvesteringsprojekt 

Reinvesteringsprojekt: Belopp: 

Reinvestering av IT-infrastruktur 
2019: 2 000 tkr 
2020: 1 000 tkr 
2021: 1 000 tkr 

Beskrivning av projektet:
För att leva upp till uppdraget att se till att kommunen och dess verksamheter är ”Uppkopplade och 
tillgängliga” genomförs utbyten av servrar, lagringsutrustning, nätverksutrustning och annan utrustning i 
IT-avdelningens IT-infrastruktur som uppnått 5 års ålder. Nya högre krav på IT-säkerhet och 
informationssäkerhet, i och med GDPR och NIS-direktivet medför utökade investeringsbehov i lösningar 
för loggning, filtrering och separering av infrastruktur. Dessa nya krav innebär utökade arbetsuppgifter för 
IT-avdelningen. 

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Tekniken som byts ut finns inom alla verksamheter. Utbyteshanteringen är avgörande för att bibehålla en 
tillräcklig kapacitet, säkerställa att nya funktioner ska kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna 
stödjas. Ny teknik ger snabbare funktion och bättre teknikstöd. 

Syfte/Mål:
Målet är att all teknik ska bytas ut vid uppnådda 5 års ålder. 
Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. 

Fullständig investeringskalkyl: 

- Investering (beräkningsgrunder) 

Hotbilden från bl a internet innebär att tekniska lösningar behövs för att övervaka, logga och hindra 
otillbörlig tillgång till kommunens infrastruktur. Detta är ett ständigt växande behov. Samverkan inom 
länet, med målsättning att dela resurser där så är möjligt, kan på sikt dämpa de ökande behoven något. 
Utbredningen av många nya typer av enheter som kopplas mot vår IT-infrastruktur medför att våra nät 
behöver vidareutvecklas för att kunna hantera dessa enheter säkert och med minsta möjliga störningar hos 
ordinarie verksamhet. Vi ska på sikt sannolikt även kunna hantera lösningar inom det som benämns 
”internet of things”. 
En svagare svensk valuta mot USD påverkar dessutom prisbilden på utrustning och licenser negativt. 

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 
Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. 
Indirekt kan snabbare server, bättre teknik höja effektiviteten men denna 
effekt är svår att mäta. Att inte byta ut utrustning enligt plan innebär ökade 
driftkostnader för att åtgärda felaktigheter inom verksamheternas driftramar. 

2019: 500 tkr 
2020: 500 tkr 
2021: 500 tkr 

(139 av 471)

Beskrivning Investering Drift och licenser 
Servrar, lagringsutrustning 500 tkr 
Nätverksswitchar 100 tkr 
Trådlösa accesspunkter 400 tkr 
Loggningslösning 500 tkr 250 tkr 
Separering infrastruktur 500 tkr 250 tkr 
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N/A 
2018-08-21 18KS365 

De nya kraven utifrån GDPR och NIS-direktivet medför utökade 
arbetsuppgifter och licenskostnader f o m 2019. 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Ingen påverkan 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 
Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar 
till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål. Tillgång till fortsatt fungerande trådlösa nät är en 
förutsättning för att bedriva undervisning. 

Utbildning arbete och näringsliv 
Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. 

Personal 
Bra utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en fortsatt effektiv handläggning 
och hög tillgänglighet till stödjande system. 

(140 av 471)



  

 

  

    
         

  
  

  
                

                
                 

                     
             
            

            
           

             
           

                
              

 

               
                

                
 

                 
       

    
    

           
         

               
     

            
    

            
             

              
            

 

 

18KS365 

Bilaga 2:4 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 
Investering och reinvestering läsplattor till politiker (170 st reinvestering, 
30 st investering). 

2019: 1 100 
2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet:
Införande av papperslösa sammanträden from 2019. Det sker genom att de läsplattor som idag används av 
politiker sedan 4 år tillbaka samt ledamöter som ej ännu innehar en läsplatta kan realiseras fullt ut. 
Det bedöms att det är sammanlagt ca 200 läsplattor som kommer att nyttjas under en mandatperiod varav 
30 av dessa är helt nya och 170 är redan befintliga. Dessa befintliga är 4 år gamla och klarar inte ytterligare 
drift. Investeringsprojektet är ett reinvesteringsprojekt eftersom dessa behöver likt alla andra datorer att 
bytas ut vart fjärde år. Det innebär att nästa reinvesteringsperiod blir år 2022. 

Reinvesteringsmodellen bygger på samma principer som för verksamhetsdatorer. Det vill säga att 
kommunstyrelsen begär reinvesteringsmedel för befintliga läsplattor och dessa ägs av kommunstyrelsen 
genom IT-avdelningen. Kommunstyrelsen tar därefter ut en årlig driftkostnad för att säkerställa att 
läsplattorna fungerar i kommunens IT-miljö på samma sätt som alla andra verksamhetsdatorer. 

Om en nämnd, styrelse eller fullmäktige behöver utöka eller återinvestera en läsplatta tidigare än plan så 
belastas denne kostnaden och läsplattan övergår till IT-avdelningens ansvar. Också det enligt samma sätt 
som verksamhetsdatorerna. 

Beräkningarna visar på att vi för närvarande har 347 ledamotsposter inklusive ersättare. I faktiskt antal 
handlar det om ca 200 personer som är fördelade på de olika posterna. Principerna för kostnadsfördelning 
är att nämnderna tar alltid sina faktiska kostnader för samtliga ledamöter och ersättare, därefter styrelse och 
sedan kommunfullmäktige. 

Medel har tidigare tilldelats för en ny mötesportal vilket göra det under 2019 kommer att kunna realiseras 
det papperslösa sammanträdet fullt ut i hela kommunkoncernen. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Tillvägagångssätt vid support är följande: 

1) Nämndsekreteraren – kan portalen och ska kunna grundläggande funktionalitet på läsplattan. 
Bistår med stöd. Vid problem kontaktar nämndsekreteraren förvaltningens IT-stöd (2). 

2) Förvaltningens IT-stöd – kan hantera en läsplatta för att nå nätverk, konfigurera e-post mm. Vid 
problem kontaktar IT-stödet IT-avdelningens IT-service (3) 

3) IT-avdelningen – Handhar och åtgärdar tekniska problem med läsplattan och kommunens IT-miljö 
på samma sätt som verksamhetsdatorer. 

Syfte/Mål:
Genom ett införande av papperslösa sammanträden inom samtliga nämnder, styrelser och fullmäktige 
skapas förutsättningar att bibehålla och underlätta en effektiv administration av handlingar till politiker. 
Det finns också en miljömässig vinst i minskad utskrift av papper. Detta gäller framförallt 
kommunfullmäktige där papperslösa sammanträden kan införas från 2019. Därmed är samtliga politiska 
nämnder papperslösa. 

Fullständig investeringskalkyl: 

(141 av 471)



Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Varje nämnd belastas med respektive ledamot och dess ersättares kostnader för nyttjandet av en läsplatta 
motsvarande 800 kr/år. Enligt samma principer som verksamhetsdatorer. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Demokrati och öppenhet 
Papperslösa sammanträden innebär att handlingar i form av kallelser, beslutsunderlag och beslutsprotokoll 
blir tillgängliga för alla ledamöter. Det möjlggör också att på sikt öppna upp för en relevant tillgång till 
handlingar även för kommunens medborgare. 

Livsmiljö 
Minskad pappersförbrukning. 

Ekonomi 
Besparingar i form av färre papperskopior. 

Personal 
Handlar blir tillgängliga snabbare med färre moment utifrån de rutiner som redan är implementerade. 
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2018-08-21 18KS365 

Investering (beräkningsgrunder) 
En läsplatta kostar 5 500 kr. Idag finns de 170 läsplattor ute i den politiska organisationen. Det finns 
ytterligare 33 ledamotsposter som inte har någon läsplatta vilket förutsätts när även kommunfullmäktige 
inför papperslösa sammanträden från 2019. Dessa 170 läsplattor investerades för ungefär fyra år sedan. De 
flesta av dessa har stora brister idag på grund av ålder och är inte möjliga att alltid uppgradera och 
installera nya appar på. Ett reinvesteringsbehov tillkommer därför from 2019 och återkommer därefter vart 
fjärde år under förutsättningen att läsplattorna har en sådan kvalitet att de behåller sin funktion i fyra år. I 
andra fall kommer respektive nämnds driftram att belastas för tidigarelagda inköp på samma sätt som 
verksamhetsdatorer idag. 
En politiker kan i praktiken även välja en verksamhetsdator men dessa betingar ett något högre pris än en 
läsplatta. 

170+30 läsplattor x 5 500 kr = 1 100 tkr. 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
Driftkostnadseffekten uppstår på varje nämnd och styrelse från och med 2019 i form av en driftkostnad på 
800 kr/år och läsplatta. Denna kommer att debiteras varje nämnd och styrelse årligen på samma sätt som 
driftkostnader för verksamhetsdatorer. 
I drifttjänsten ingår registrering, teknisk support, management av systemmiljö samt appdistribution av 
kommunens plattform. För kommunstyrelsens del beräknas den årliga driftkostnaden vara 24 tkr. 

Drifttjänst för kommunstyrelsens andel av läsplattor (30 ledamöter inkl 
ersättare) 
30 st x 800 kr/år 

2019: 24 tkr 
2020: 24 tkr 
2021: 24 tkr 

(142 av 471)



 

         
    

  

  
  

  
  

 
  

   
   

   
     
       
        

Investering och reinvestering Beräkningsunderlag Bilaga 2:4:1 
läsplattor till politiker 

(143 av 471)

Underlag för beräkning av antal och driftkostnad per nämnd/styrelse (standardpaket) 
och år Belopp i tkr 
Nämnd/styrelse Antal ledamöter Antal ersättare 

Kommunfullmäktige 51 31 

Kommunstyrelsen 15 15 

Barn- och utbildningsnämnden 13 8 

Kultur- och fritidsnämnden 13 8 

Miljö- och tillsynsnämnden 11 7 

Fastighets- och servicenämnden 9 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 13 8 

Socialnämnden 13 8 

Valnämnden 17 17 

Överförmyndarnämnden 3 3 

Revisorerna 5 0 

Kost- och servicenämnden 6 4 

Samverkan nämnder (servicenämnd Älvsbyn) 2 2 

PIKAB Bolagsstyrelser (ej PIKAB) 59 

Summa 230 117 

Totalt antal ledamöter 347 
Antal läsplattor i drift 2018 170 
Antal fullmäktigeledamöter som ej har läsplatta idag 20 
Antal ledamöter i valnämnden som ej har läsplatta idag 13 



Utbildning arbete och näringsliv 
-

Personal 
Fungerande utrustning förväntas och är en förutsättning för våra verksamheter att utföra sitt uppdrag. 
Bibehåller nöjdheten bland personalen. 

  

 

  

        

     
  
  
  

  
              

                  
                   

         

    
               

               
               

                
          

 

 
               

               
     

  
         

          
       

    
 

     

   

    

 
              

   

18KS365 

Bilaga 2:5 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp: 

Tillbehör och datorer pga utökad livslängd 
2019: 500 tkr 
2020: 500 tkr 
2021: 500 tkr 

Beskrivning av projektet:
För att kunna hantera akuta utbytes- eller reparationsbehov efter garantitidens utgång. Utrustning köps med 
tre års garanti. Utbytescykeln är sedan flera år tillbaka på 4- (bärbara) resp 5- (stationära) år av direkta 
kostnadsskäl. Men utrustning som är 4 resp 5 år gamla omfattas alltså inte av garanti och de kostnader som 
uppstår vid utbyte av dessa täcks med dessa medel. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Datorerna som byts ut finns inom alla verksamheter. Dessa medel minskar skada och produktionsbortfall i 
verksamheterna. 

Syfte/Mål:
Målet är att alla verksamhetsdatorer ska bytas ut vid uppnådda 4- respektive 5 års ålder. 
Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. När datorerna 
går sönder efter garantitidens slut uppstår kostnader för att reparera eller ersätta trasiga enheter. Viktigt att 
snabbt reparera eller ersätta utrustning så att produktionsbortfall minimeras. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Summan har legat på samma nivå sedan den erhölls första gången och baseras på erfarenheter. IT-
avdelningen byter ut och reparerar utrustning i denna omfattning årligen utanför garanti. Motsvarar ca: 2% 
av totala värdet på alla datorer. 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 
Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. 
Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik höja effektiviteten i berörd 
verksamhet men denna effekt är svår att mäta. 

2019: 
2020: 
2021: 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Ingen påverkan 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 
-

(144 av 471)



  

 

  

    
       

 

  

  
              

               
             

                
           

   

               
                 
    
             
 

         
       
         

 
                 
              

               
               

       

   
               

            
             

              
       

                
           

       
             

   
             

               
        

      
           

 

18KS365 

Bilaga 2:6 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 
Kommunalt e-arkiv för långtidsbevarande av digital information. 2019: 950 

2020: 800 
2021: 

Beskrivning av projektet: 

Behovet av e-arkiv 
Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver e-arkiv för att elektroniskt kunna lagra 
och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. Det ska vara 
enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig 
information elektroniskt. Det förväntas också att detta kan efterlevas. Det förutsätter att det också är enkelt 
att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen. E-
arkiv möter dessa behov. 

Kommunens information ska oavsett om den är analog eller digital vara sökbar, nåbar, tillförlitlig och 
säker. Att införa e-arkiv i verksamheten skapar stor nytta på kort och på lång sikt, till exempel: 
 att säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen 
 att skapa förutsättningar för ökad effektivisering för kommuner, landsting, regioner såväl som företag 

och medborgare 
 att ge ökad tillgänglighet till information och det gemensamma kulturarvet 
 att förbättra medborgarservice och att stödja delaktighet 
 att minska de långsiktiga kostnaderna för manuell hantering och arkivering 

E-samhället och e-förvaltningen ställer krav på att man i ett e-arkiv kan ta hand om den elektroniska 
information som skapas. Idag arkiveras den information som ska bevaras för framtiden på papper. 
Samtidigt arbetar Piteå kommun framför allt med digital information. Att införa e-arkiv handlar om att 
bygga upp en informationsförvaltning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk lösning 
som stödjer långsiktig hantering av elektronisk information.1 

Piteå kommun och e-arkiv 
För att uppnå de nyttoeffekter som beskrivs ovan och ge förutsättningar för ett fortsatt digitaliseringsarbete 
i kommungemensamma och nämndspecifika verksamheter föreslås ett införande av en kommunlösning för 
bevarande av digital information med tillhörande förvaltningsorganisation. Piteå kommun är en av fjorton 
medverkande kommuner i Norrbottens e-nämnd, som genomfört en upphandling av lösning för e-arkiv i 
länets kommuner. Representanter från kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
i Piteå kommun har deltagit i arbetet och ett internt projekteringsarbete med medel tilldelade i VEP 2018-
20 genomförs där denna investeringsbilaga är ett delresultat. Kraven från kommunens 
förvaltningsorganisation är också tydliga. Förslaget innebär därför att: 
 Kommunstyrelsen beslutar om införande av ett gemensamt e-arkiv baserat på den lösning som 

upphandlats via Norrbottens e-nämnd. 
 Piteå kommun avsätter medel för införande av e-arkiv i budgetprocess 2019 och framåt. 
 E-arkivet blir en ny kompletterande funktion som tillförs för att Piteå kommuns skall kunna hantera 

långsiktigt bevarande av såväl digitala som pappersbaserade handlingar. 
 Systemet anskaffas genom samarbetet inom Norrbottens e-nämnd. 
 Systemägande och systemförvaltning av lösningen hanteras av kommunstyrelsen med hjälp av 

kommunledningsförvaltningen. 

1 https://skl.se/download/18.772895e214641fb368d7f8c7/1402561129356/E-arkiv_forstudie_Eskilstuna_SKL.pdf 

(145 av 471)
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 Piteå kommun verkar för att kommunens verksamheter väljer det gemensamma e-arkivet som lösning 
för digitalt bevarande. 

 Leveranser av information till e-arkivet bekostas av den förvaltning som äger informationen. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Berör samtliga nämnder. 
I riktlinjer för verksamhetsplan 2019-21 finns en tydligare förväntan på Piteå kommuns nämnder att 
redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av digitaliseringens påverkan 
på samhälle och välfärdstjänster. Några nämnder i Piteå kommun är idag i färd med att införskaffa e-arkiv 
för sin specifika del men dessa har ofta en direkt relation till ett aktuellt verksamhetssystem. 

Genom tillhandahållandet av en kommungemensam lösning för e-arkiv skapas förutsättningar för 
nämnderna att fokusera på förnyelse av processer och arbetssätt utan att på egen hand behöva bygga upp 
verksamhetsspecifika e-arkiv och med tillhörande systemförvaltning. 

Med en utebliven satsning på gemensamt e-arkiv riskerar vi att falla tillbaka till ett förfaringssätt som 
gällde för ett antal år sedan när varje nämnd tvingades ansvara för utveckling, förvaltning och finansiering 
av grundläggande IT-system och infrastruktur. En sådan utveckling skulle också drastiskt krympa 
centralarkivets möjligheter att upprätthålla en god kontroll och åtkomst till digitala handlingar till olika 
interna och externa intressenter. 

Investeringen är avgränsad till nämnderna och kommunstyrelse, ej bolagen i dagsläget. 

Syfte/Mål: 
 Etablera en kommungemensam funktion för bevarande av digital information, dvs möjliggöra digital 

arkivering av kommunala handlingar. 
 Avlasta nämndernas administrativa arbete och skapa förutsättningar för dem att förnya sina arbetssätt 

och dra nytta av nyttja digitaliseringens möjligheter. 
 Skapa möjligheter för att tillhandahålla arkiverade handlingar på nya sätt i syfte att förenkla för den 

egna organisationen och för medborgare. Vi möjliggör att öppna upp de kommunala arkiven för 
medborgare och företag för att ta del av när som helst. 

(146 av 471)
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Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Investeringen avser uppbyggnad av kommungemensam lösning för e-arkiv, vilket pågår under två år. 
De aktuella beräkningarna baseras på marknadsanalys, och information som inhämtats från SKL, andra 
kommuner och genom dialog med Norrbottens e-nämnd. 

System och införandekostnad 2019: 950 tkr 
2020: 800 tkr 
2021: 0 tkr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
Utveckling och underhåll av en kommungemensam lösning för långtidsbevarande av digital information 
(e-arkiv) förutsätter en driftorganisation som innefattar systemförvaltning, särskild kompetens förknippad 
med digital arkivering samt löpande underhållsavgifter för den aktuella systemlösningen. Exempel på 
roller i denna typ av organisation är IT-arkivarie, systemförvaltare och systemsupport. 

Bedömningen är att driftkostnaderna kommer att ligga på en lägre nivå under pågående införandeprojekt 
och etableringen av e-arkivet, för att därefter stiga när verksamheternas nyttjande av funktionen ökar. Se 
även särskild kalkyl för investeringsbilaga 2.6.1. 

Driftorganisation och datalagring (se bilaga 2.6.1) 2019: 375 tkr 
2020: 475 tkr 
2021: 1.100 tkr 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Leveranser av information till e-arkivet bekostas av den förvaltning som äger informationen. 

Kostnader för lagring av den arkiverade digitala informationen ingår inte i driftkostnadsberäkningen. Dessa 
kostnader är beroende av vilken takt som digitaliseringen fortskrider i de kommunala verksamheterna och 
kommer därför att behöva fördelas ut på deltagande arkivmyndigheter. 

En fortsatt utveckling av samverkan mellan kommunerna i Norrbotten kan på sikt möjliggöra en 
samordning av roller inom driftorganisationen. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.
Barn och unga 
Inga 

Utbildning arbete och näringsliv 
Inga 

Demokrati och öppenhet
Ökade förutsättningar för alla förvaltningar att minska behovet av närarkiv på arbetsplatserna samtidigt 
som möjligheten till en ökad insyn och öppenhet till arkiverade kommunala handlingar. 

Livsmiljö 
Inga. 

Ekonomi 
Äskandet avser uppbyggnad av kommunens arkivfunktion för långtidsbevarande av digital information. 

Personal 
Säkerställer en god struktur hur handlingar kan hittas över tid. Minskad hantering av papper. 

(147 av 471)



 
    

  

    
 

 

 

  
   

  
  

     
    

   
  

  
    
 

            
            
   

Kommövergripande e-arkiv Beräkningsunderlag Bilaga 2:6:1 

E-Arkiv 2019 2020 
FINANSIERING 

Investering 950 800 
Driftkostnadseffekt 375 475 

Finansiering totalt 1325 1275 
Digital leverans och utveckling totalt 1325 1275 

DIGITAL LEVERANS (SYSTEMKOSTNAD) 525 475 

Licenser och uppsättning av systemet 150 100 
Grundavgift e-nämnden 
Kommunspecifika avgifter 

Driftorganisation 375 375 
IT-arkivarie 25% 25% 
Systemförvaltning 25% 25% 
Underhåll och support 
Externa tjänster (Kommuncentrala anpassningar/integrationer) 

DIGITAL UTVECKLING (Projektkostnad) 800 800 
Införandekostnad, inkl pilot 800 800 
Projektledning 
Anpassning strategier och styrande dokument (VIR) 
Utveckling av processer och metoder 
Utbildning 
Samverkan 
Omvärldsbevakning, utveckling inom arkivområdet 
Tekniskt stöd IT-avdelning
ÖVRIGT 
Datalagring 
Lagring centralarkivets data 10 20 
Lagring andra verksamheters data (mellanarkiv) 
Kostnad årsarbetare 750 

(148 av 471)

Kostnader för lagring av den arkiverade av digital informationen ingår inte i driftkostnadsberäkningen. 
vilken takt som digitaliseringen fortskrider i de kommunala verksamheterna och kommer därför 
deltagande arkivmyndigheter. 



     
     

Kommövergripande e-arkiv Beräkningsunderlag Bilaga 2:6:1 
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Bilaga 2:7 

Underlag till driftkonsekvens 

Utvecklinsprojekt: Belopp i tkr: 
Utskrift som tjänst, projektering 2019: 690 tkr 

2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet:
Piteå kommun har idag en splittrad hantering av skrivare och utskrifter som lägger ansvaret för central 
teknik på IT-avdelningen och ansvar för inköp och drift av skrivaren hos respektive verksamhet. Denna 
fördelning av ansvar medför stora administrativa kostnader för hantering av mixen av gammal teknik i 
skrivare som i sin tur medför begränsningar i möjligheter att kunna erbjuda moderna lösningar. Idag finns i 
kommunens IT-miljö ett 100-tal skrivare som är tio år eller äldre. Verksamheterna behåller sina skrivare så 
länge de fungerar men dessa skrivare är dyra i drift, sämre för miljön, klarar inte modern hantering och 
säkerhet. Det finns ett motstånd till investeringar men ett önskemål om att få sin utskriftsfunktion baserat 
på exv månadskostnader har framkommit. 
Den nya dataskyddsförordningen har gjort att verksamheterna och central IT har uppmärksammat 
hanteringen av personuppgifter, både digitalt och analogt. Utskrivna dokument och handlingar är ett viktigt 
område som kräver moderna lösningar för att kunna hanteras säkert. 
Projektet ska ta fram ett underlag som beskriver tekniska och administrativa förutsättningar för att kunna 
erbjuda en centralt hanterad utskriftstjänst med hög tillgänglighet och säkerhet, anpassad efter 
verksamheternas behov. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Berör samtliga nämnder och bolag i koncernen. 
Idag finns många olika lösningar kring finansiering av skrivare och utskrifter. Otydlighet i ansvar runt 
inköp och drift av skrivare skapar osäkerhet och modernare utskriftshantering efterfrågas av 
verksamheterna. 
En verksamhetsanpassad tjänst medför möjligheter att följa upp och påverka kostnader och 
miljöbelastning. 

Syfte/Mål: 
 Möjliggöra beställning av utskrift som tjänst där verksamheten betalar per utskriven sida 
 Möjliggöra ekonomisk uppföljning av utskrifter inom respektive verksamhet 
 Möjliggöra enhetlig och generell hantering av utskrift där utskriften kan hämtas vid valfri skrivare 
 Möjliggöra enhetlig hantering av teknik för att uppnå högre säkerhet och tillgänglighet 
 Projekteringen ska syfta till att skapa ett bra beslutsunderlag för ett kommande projektinförande. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Kostnaden baseras på kostnader för projektledning och utredning, visst konsultstöd samt omkostnader. 

Projektresurs intern, 1 årsarbetare, 6 månader 400 tkr 
Projektresurs externt, 6 veckor 240 tkr 
Omkostnader, resor, utbildning etc 50 tkr 
Totalt 690 tkr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
. 

(150 av 471)
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För att bedriva en utveckling och underhåll av nödvändiga tjänster bedöms 
initialt minst 0,5 årsarbetare till att utveckla, implementera och förvalta den 
nya tjänsten. Det motsvarar 375 tkr per år from 2020 

2019: 0 
2020: 375 
2021: 375 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Vid projekteringen deltar utvalda medarbetare i arbetet till en viss grad. Huvuddelen av arbetet sker dock i 
främst med centrala resurser. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.
Barn och unga 
Inga 

Utbildning arbete och näringsliv 
Inga 

Demokrati och öppenhet
Ökad möjlighet till ekonomisk uppföljning och miljövinster. 

Livsmiljö 
Minskande utskriftsvolymer påverkar miljöbelastningen. 

Ekonomi 
Äskandet avser projekteringskostnader. Införande medför ekonomisk kontroll och sänkta kostnader. 

Personal 
Säkerställer funktion och tillgänglighet till utskrift över tid. 

(151 av 471)
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Bilaga 2:8 

Underlag till driftkonsekvens 

Utvecklingsprojekt: Belopp i tkr: 
Ny ekonomisk modell IT, projektering 2019: 590 tkr 

2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet:
Piteå kommun har idag en ekonomisk modell för IT-produkter och tjänster som är komplex, otydlig och 
svår att beskriva vilket gör det svårt att följa kostnader och styra utvecklingen inom respektive verksamhet. 
Idag finns en tydligare modell vid hantering av koncernens bolag där uppdrag och tjänster debiteras. 
Hanteringen av IT-tjänster mot kommunens förvaltningar är en blandning av ett arv sedan tiden då IT 
kallades ADB och finansierades via anslag och försök till anpassning efter de behov som finns idag. Det 
finns därför behov av att belysa olikheter i hantering, ojämn fördelning, rättviseaspekter och 
prissättningsmodeller mm. 
En tydlig och enhetlig ekonomisk modell för all kommunal IT är därför viktigt att ta fram. Detta är en 
förutsättning för att kunna genomföra digitaliseringen och kunna se effekter av införda lösningar. 
Tidigare försök att ta fram en ny ekonomisk modell har utförts med befintliga resurser och utan beständigt 
resultat. Nu föreslås istället att tillsätta dedikerade resurser för att ta fram en ekonomisk modell som är väl 
förankrad i verksamheterna. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Berör samtliga nämnder och koncernens bolag. 
IT-avdelningen är leverantör till alla verksamheter och därför påverkas alla kunder. 
Samarbete med resurser hos verksamheterna, ekonomer och IT-stöd är en förutsättning. 

Syfte/Mål: 
 Möjliggöra för nämnderna och bolagen att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar av it-

kostnaderna och bedöma utvecklingskostnader och effekter av sin digitalisering. 
 Möjliggöra för IT-avdelningen att bli en tydlig leverantör gällande priser och produkter 
 Möjliggöra för IT-avdelningen att vidareutveckla tjänsteutbudet utifrån verksamheternas behov. 
 Utreda effekter av olika leasingmetoder jmf med investeringsbaserad produktförsörjning. 
 Projekteringen ska syfta till att skapa ett bra beslutsunderlag för ett kommande projektinförande. 
 Implementation av ny ekonomisk modell för IT f o m 2020-01-01 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Kostnaden baseras på kostnader för projektledning och utredning, visst konsultstöd samt omkostnader. 

Projektresurs intern, 1 årsarbetare, 6 månader 300 tkr 
Projektresurs externt, 6 veckor 240 tkr 
Omkostnader, resor, utbildning etc 50 tkr 
Totalt 590 tkr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

(152 av 471)
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För att bedriva en utveckling och underhåll av nödvändiga tjänster bedöms 
initialt minst 0,5 årsarbetare åtgå till att utveckla och implementera nya eller 
befintliga tjänster till IT-avdelningens tjänstekatalog. Det motsvarar 375 tkr 
per år. 

2019: 0 
2020: 375 
2021: 375 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Vid projekteringen deltar utvalda medarbetare i arbetet till en viss grad. Huvuddelen av arbetet sker dock i 
främst med centrala resurser. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.
Barn och unga 
Inga 

Utbildning arbete och näringsliv 
Inga 

Demokrati och öppenhet 
Inga 

Livsmiljö 
Inga 

Ekonomi 
Äskandet avser projekteringskostnader. Vid implementation uppnås förutsättningar för en bättre kontroll 
av IT-kostnader inom samtliga verksamheter samt bättre kalkylunderlag. 

Personal 
Säkerställer en enkelhet och tydlighet vid beställning av IT-tjänster inom kommunen. 

(153 av 471)



  

 

  

    
   

  
              

             
                 
                 

                  
                

            
                 

    
               

    

    
     

        
             

          
           

   
            

      
         

            

 

 
           

       
     
       

 

    
               

               
                 

18KS365 

Bilaga 2:9 

Underlag till driftkonsekvens 

Utvecklingsprojekt: Belopp i tkr: 
Microsoft365, projektering 2019: 950 tkr 

2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet:
Piteå kommun har en IT-miljö baserad på Microsofts plattform. Windows som operativsystem i datorer 
och servrar samt Office som programsvit för att skriva, kalkylera, presentera, e-post, videokonferens mm. 
Just nu pågår en förskjutning av på vilket sätt Microsoft kommer att fortsätta erbjuda denna plattform där 
den stora trenden och även målbilden för dem, är att erbjuda sina lösningar via molntjänster istället. Piteå 
kommun kommer att tvingas in i molntjänster inom de närmaste åren och för att vara förberedda och kunna 
bedöma konsekvenser för våra verksamheter och för IT-avdelningen bör ett projekt med mål att ta fram 
förutsättningar för en övergång till molntjänster genomföras. Den molnbaserade plattform kallas idag 
Microsoft365 och omfattar system och tjänster som har alla de delar vi har lokalt installerad idag med 
många tredjepartsprodukter som komplement. 
Gällande avtal, med ”icke molntjänstbaserat utbud” går ut 2020-06-30 och inför en ny avtalsperiod bör 
därför dessa förutsättningar vara klarlagda. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Berör samtliga nämnder och koncernens bolag. 
Hela IT-miljön är Microsoftbaserad och därför påverkas alla kunder. 
Samarbete med resurser hos verksamheterna, strateger, ekonomer och IT-stöd är en förutsättning. 

Syfte/Mål: 
 Utreda effekter av en övergång från utrustningsbaserad till en individbaserad licensmodell. 
 Utreda effekter av en ansvarsförskjutning från företagsanpassad till individanpassad leverans av 

produkter, system och tjänster. 
 Utreda resursbehov för utveckling, kontroll och underhåll av en ny molnbaserad IT-plattform 

parallellt med en befintlig lokalt installerad plattform. 
 Genomföra tester och analyser av plattformens olika verktyg och funktioner 
 Projekteringen ska syfta till att skapa ett bra beslutsunderlag för ett kommande projektinförande. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Kostnaden baseras på kostnader för projektledning och utredning, visst konsultstöd samt omkostnader. 

Projektresurs intern, 1 årsarbetare, 8 månader 500 tkr 
Projektresurs externt, 10 veckor 400 tkr 
Omkostnader, resor, utbildning etc 50 tkr 
Totalt 950 tkr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
Vid ett införande av en ny driftplattform baserat på Microsoft365 kommer resurser att behövas för 
övergången samt för utveckling och förvaltning av den nya plattformen. Den nya plattformen kommer över 
obestämd tid att existera parallellt med den gamla. Den gamla kommer att avvecklas så snart system och 

(154 av 471)
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verksamhetskrav tillåter det. Idag kan vi inte bedöma resursbehovet med det är en förväntan på projektet 
att erhålla svar ang resursbehov. 

2019: 0 
2020: 0 
2021: 0 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Vid projekteringen deltar utvalda medarbetare i arbetet till en viss grad. Huvuddelen av arbetet sker dock i 
främst med centrala och externa resurser. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.
Barn och unga 
Moderna verktyg med smarta funktioner bidrar till att bibehålla och utveckla nämndernas möjligheter att 
klara sina uppdrag. 

Utbildning arbete och näringsliv 
Moderna verktyg med smarta funktioner bidrar till att bibehålla och utveckla nämndernas möjligheter att 
klara sina uppdrag. 

Demokrati och öppenhet 
Moderna verktyg med smarta funktioner bidrar till att bibehålla och utveckla nämndernas möjligheter att 
klara sina uppdrag. 

Livsmiljö 
Moderna verktyg med smarta funktioner bidrar till att bibehålla och utveckla nämndernas möjligheter att 
klara sina uppdrag. 

Ekonomi 
Äskandet avser projekteringskostnader.Projektet tar fram införandekostnader. 

Personal 
Piteå kommun kan som arbetsgivare säkerställa en fortsatt modern teknisk miljö för medarbetare i alla 
verksamheter. Bidrar till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
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18KS365 

Bilaga 2:10 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 
Bildbank 2019: 80 

2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet:
Kommunikationsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen har länge sett ett behov av att skapa en 
förnyad funktion för digital bildbank. Den gamla bildbanken, ImageVault, slutade fungera när nya pitea.se 
skapades 2014 och sedan dess har vi inte haft någon bildbank alls och det har inneburit att bilder sparas 
överallt på servrarna, i de egna datorerna och i USB-stickor eller externa hårddiskar utan struktur eller 
sökbarhet. 

Mängden digitala bilder har sedan 2014 växt och fortsätter att växa lavinartat och är idag så omfattande att 
det i princip är omöjligt för verksamheten och Kommunikationsavdelningen att överblicka. Detta leder 
även till problem kopplat till den lagringsfunktion som IT-avdelningen tillhandahåller. 

Den skärpta lagstiftningen kopplat till personuppgiftshantering (GDPR) innebär att nuvarande rutiner och 
lösningar inte längre håller. Med nuvarande lösning är det mycket svårt för slutanvändare att hitta bilder 
samt veta vilka bilder som får användas. Kommunikationsavdelningen ser därför behovet av att funktioner 
för bildhantering finns såväl ute i verksamheterna som centralt hos Kommunikationsavdelningen. Fokus 
för projektet är en central bildbank med bilder som Kommunikationsavdelningen tillhandahåller till övrig 
Verksamhet. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Varje nämnd har ansvaret utifrån GDPR att efterleva det juridiska ansvaret. En bildbank ger förutsättningar 
att säkerställa en administration av de bilder som används. 

Syfte/Mål:
Det övergripande målet är att underlätta arbetet med att skapa god kommunikation med hjälp av 
målgruppsanpassat bildmaterial, vilket betyder att; 

 En strävan efter en smidig bildhantering för webb, presentationsmaterial och andra 
kommunikationsprodukter 

 Det ska vara ”lätt att göra rätt” för målgrupper i verksamheter och centralt att använda sig av bilder i 
sin kommunikation och som underlag i sin verksamhet 

 Bildhanteringen ska vara kvalitetssäkrad ur ett GDPR-perspektiv 

 En förnyad lösning ska spara tid i arbetet vid uppladdning, sökning och användande av bilder 

Det finns en tydlig kommunövergripande vinst med en central bildbanksfunktion. Det går också att visa på 
konkreta brister och risker med nuvarande hantering, som blir allt tydligare med den nya 
dataskyddsförordningen. 
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Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Investeringen avser uppbyggnad av en kommungemensam bildbank. 
De aktuella beräkningarna baseras på marknadsanalys och andra kommuner. 

Systemlicens år 1 samt tjänster för införande 2019: 80 tkr 
2020: 
2021: 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
Se särskild bilaga 2.10.1 samt 2.10.2. 

Driftorganisation och datalagring (se bilaga 2.6.1) 2019: 15 tkr 
2020: 65 tkr 
2021: 65 tkr 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Ingen påverkan. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.
Barn och unga 
Inga 

Utbildning arbete och näringsliv 
Inga 

Demokrati och öppenhet 
Möjliggör ett efterlevande utifrån intentionerna med GDPR och den personliga integriteten. 

Livsmiljö 
Inga. 

Ekonomi 

Personal 
Säkerställer för medarbetare att det finns en ordning i hur bilder hanteras vilket skapar en trygghet i 
arbetssätt och kontroll. 
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Projektbeskrivning 

Utfärdat av Datum Sökväg till dokumentet 
Magnus Johansson 2018-06-18 V:/KLF/Informationsenhet/Gemensamt/Bildbank/Projektbeskrivning Bildbank 

1 Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

Kommunikationsavdelningen har via Jeanette Ögren-Viklund, kommunikationschef, fått i 
uppdrag att ta fram en ny central bildbank för Piteå kommun. 
Det förväntade resultatet är att ha en väl fungerande, ”GDPR-säkrad” bildbank, uppstartad 
hösten 2019. Sökbarhet, ordning och struktur samt möjlighet till enkel hantering vad det gäller 
själva användningen. 

2 Bakgrund 

Kommunikationsavdelningen inom KLF har länge sett ett behov av att skapa en förnyad 
funktion för digital bildbank. 
Den gamla bildbanken, ImageVault, slutade fungera när nya pitea.se skapades 2014 och sedan 
dess har vi inte haft någon bildbank alls och det har inneburit att bilder sparas överallt på 
servrarna, i de egna datorerna och i USB-stickor eller externa hårddiskar utan struktur eller 
sökbarhet. 
Mängden digitala bilder har sedan 2014 växt och fortsätter att växa lavinartat och är idag så 
omfattande att det i princip är omöjligt för verksamheten och Kommunikationsavdelningen att 
överblicka. Detta leder även till problem kopplat till den lagringsfunktion som IT-avdelningen 
tillhandahåller. 

Den skärpta lagstiftningen kopplat till personuppgiftshantering (GDPR) innebär att nuvarande 
rutiner och lösningar inte längre håller. Med nuvarande lösning är det mycket svårt för 
slutanvändare att hitta bilder samt veta vilka bilder som får användas. 
Kommunikationsavdelningen ser därför behovet av att funktioner för bildhantering finns såväl 
ute i verksamheterna som centralt hos Kommunikationsavdelningen. Fokus för projektet är en 
central bildbank med bilder som Kommunikationsavdelningen tillhandahåller till övrig 
verksamhet* 

• Mängden bilder i kommunens filsystem samt på annat media, är så omfattande och svår 
att överblicka och hantera, och detta måste vi få ordning på. 

• Ur GDPR-hänseende är det svårt, näst intill omöjligt att hantera bilder som är 
personuppgiftsbärare. Kanske den absolut viktigaste punkten. 

• Slutanvändare har svårt att hitta foton/bilder, samt problem med att veta vilka bilder 
som får användas. 

3 Mål och inriktning 

Det övergripande målet är att underlätta arbetet med att skapa god kommunikation med hjälp 
av målgruppsanpassat bildmaterial, vilket betyder att; 

• Vi strävar efter en smidig bildhantering för webb, presentationsmaterial och andra 
kommunikationsprodukter. 

• Det ska vara ”lätt att göra rätt” för målgrupper i verksamheter och centralt att använda 
sig av bilder i sin kommunikation och som underlag i sin verksamhet. 
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4 

• Bildhanteringen ska vara kvalitetssäkrad ur ett GDPR-perspektiv. 
• En förnyad lösning ska spara tid i arbetet vid uppladdning, sökning och användande av 

bilder. 
Det finns en tydlig kommunövergripande vinst med en central bildbanksfunktion. Det går 
också att visa på konkreta brister och risker med nuvarande hantering, som blir allt tydligare 
med den nya dataskyddsförordningen. 

Omfattning och avgränsningar 

Omfattning och inriktning för bildbankskonceptet ska konkretiseras. Det finns flera tänkbara 
målgrupper, strategier och scenarion. De tänkbara inriktningar är: 

• En central funktion med ett begränsat antal bilder som KLF tillhandahåller* till 
verksamheter för webb, presentationsmaterial och andra produkter. 

• En bildbank för Piteå kommuns verksamheter som omfattar bilder som skapas av 
verksamhet, kommunikationsavdelning och samarbetspartners i kommunikationssyfte. 

• En bildbank för hantering av bilder som används som underlag i specifika verksamheter 
processer och arbetssätt. 

• En mix av alternativen ovan. 

Bildbanken ska fungera som en stödfunktion/”försystem” till andra lösningar. 

• försystem till kommunens webblösning för att underlätta bildhantering på pitea.se och 
andra kommunala webbplatser. 

• försystem till kommunikationsavdelningens produktionsarbete kopplat till grafisk form. 
• försystem i produktionen av presentationsmaterial ute i verksamheter. 

För den inriktning som väljs behöver man sedan identifiera målgrupper, intressenter och 
scenarion/användningsfall som beskriver hur lösningen är tänkt att fungera. 
Bildbanken som funktion kan säkert även tillhandahållas både som molntjänst och som lokalt 
driftad lösning. För att kunna bedöma vilket driftalternativ som är lämpligt så bör en risk och 
sårbarhetsanalys genomföras i samråd med IT, Infosäk och DSO. 

• Risk och sårbarhetsanalys kan göras som en del i projektet 
• En internt ansvarig för just detta arbetspaket bör utses 

Beroende på vilka resurser som finns tillgängliga så känns det som att valet står mellan 
a) En smidig, tight, central bildbank som stödjer bildhantering för webb, 

presentationsmaterial och andra grafiska produkter. 
b) En bildbankslösning som stöder både centralt tillhandahållet bildmaterial och 

verksamhetsproducerat bildmaterial. 
c) Båda alternativen är möjliga, men det är viktigt att ta fram en tydlig 

uppdragsbeskrivning för att säkerställa rätt förutsättning innan start. 

Önskade funktioner 

• Automatisk anpassning av bilder 
• Vara sökbar via metadatataggning 
• Kopplad till Office, Adobe m.fl 
• Köpta och egenproducerade bilder 
• Kontroll på bilder som kräver samtycke 
• Möjlighet att kunna behörighetsstyra användandet av bilder 
• Kommunikationsplan för de olika användartyperna bör finnas 
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Lagar, regler, instruktioner 
(*) Det är respektive nämnd som har det juridiska ansvaret för de bilder som beskriver de 
verksamheter som ligger inom ansvarsområdet. Det är dock ofta kommunikationsavdelningen 
som inhämtar (fotar eller köper) bilder som används i olika sammanhang för de olika 
verksamheternas räkning, exempelvis webbnyheter, trycksaker etc. 
I bildbanken bör vi därför kunna spara bilder åt förvaltningarna, men bilderna ska/bör ha en 
sådan kvalitet och innehåll att de ska gå att använda i kommunikativa sammanhang fler än en 
gång. Kan vi lösa detta med rättsakt istället för biträdesavtal? 
Här måste vi också lösa frågan om samtycke. Vi bör kunna använda 
kommunikationsavdelningens samtycke, men att vi kryssar i på något sätt åt vilken verksamhet 
vi fotar. Här bör vi också ha någon form av rutiner för att meddela respektive förvaltning när vi 
adderar bilder som de formellt äger. 
Beroende på konceptets omfattning och inriktning så behöver olika instruktioner och guider för 
bildhantering utformas. Även dokumenthanteringsplan kan behöva ses över. Den skärpta 
lagstiftningen GDPR kommer att medföra ett ökat antal frågor om vilka bilder som får 
användas, och hur de ska hanteras. 

• Guider/lathundar bör gå att tas fram i kontakt med SKL och andra 
kommunikationsavdelningar. 

• Avstämning med Infosäk, DSO och Centralarkiv bör planeras in. 

5 Genomförandet 

Kommunikationsavdelningen har kompetens för att ta fram och genomföra detta projekt, med 
stöd och dialog från projektkontoret på KLF och IT-avdelningen. 

• En intern ansvarig för detta arbetspaket (genomförandet att implementera en ny 
Bildbank) kommer att utses – d.v.s. en Projektledare. Kan antingen vara 
kommunikatör(er) eller systemförvaltare/systemansvariga. Många kan bidra/delta men 
någon ska sy ihop och se till att det finns en begriplig beskrivning av konceptidén och 
dess målgrupper och innehåll. 

• Omvärldsbevakning bör göras, t.ex. kontakter med andra organisationer med liknande 
behov, leverantörskontakter etc. 

• Inför en framtida upphandling är det därför viktigt att kunna beskriva vilka system som 
ska kunna samspela, hur de tekniska kopplingarna ska fungera och vilken typ av 
information som ska kunna utbytas. 

6 Organisation och bemanning 

Kommunikationsavdelningen är beredda att göra en insats för att säkerställa en central funktion 
med tillhörande rutiner, under förutsättning att man kan säkerställa medel för att upprätthålla 
lösningen över tid. 
En utmaning för satsningen är projektledningen, då personalen vid 
Kommunikationsavdelningen idag är uppbunden i sitt ordinarie arbete som kommunikatörer, 
grafisk formgivare, systemförvaltning, digital media och support mm. De alternativ som känns 
mest realistiska är; 

a) en intern projektledare med externt projektledarstöd eller 
b) extern projektledning. 

Skulle (a) en intern projektledare väljas måste personalstyrkan i vid 
Kommunikationsavdelningen förstärkas för att klara av de ordinarie, dagliga, uppgifterna. 
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7 Tidsplaner 

Eftersom ingen projektledare ännu är utsedd så finns heller ingen konkret tidsplan framtagen. 
Målsättningen från Kommunikationsavdelningen är att den nya bildbanken ska tas i funktion 
under hösten 2019 
Den utsedda projektledaren kommer att, i samråd med Kommunikationsavdelningen, få ta fram 
tidsplan, resursplanering, resursbehov och slutligen tidsåtgång. 

8 Intäkter och kostnader/lönsamhetskalkyl 

Se bilaga 1: Intressenter, teknikkrav och ekonomi 

Datum 

2018-06-20 

Namnteckning projektledare Namnteckning uppdragsgivare 
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Bilaga 1. Intressenter, 
teknikkrav och ekonomi 

2018-06-20 

Intressenter 
Det finns en rad direkta och indirekta intressenter runt en bildbank i organisationen. De fördelar sig i 
interna och externa intressenter med direkt eller indirekt intresse. Med direkt intresse menas att man 
aktivt kan komma i kontakt med bildbanken på något sätt. Med indirekt menas att man får ett värde av 
bildbanken utan att aktivt hantera den. 

Internt direkt 
Kommunikationsavdelningen 
Förenklar arbetet med bildhantering på webb, i tryck och enligt lagkrav 

IT-avdelningen 
Samlar stora volymer på samma server istället för att ha dem utspridda på flera servrar inom 
organisationen. 

Utbildningsförvaltningen 
Förhöjda krav GDPR. Personuppgifter på barn under 13 år klassas som särskilda personuppgifter 

Socialtjänsten 
Förhöjda krav GDPR. Känsliga personuppgifter om ex. sjukdom kan förekomma, vilket klassas som 
särskild personuppgift. 

Internt indirekt 
Verksamheter med behov av att informera internt eller externt där bildhantering förekommer, men 
där de själva gör ett litet eller inget eget jobb. Ex. beställningar till Kommunikationsavdelningen, där 
kommunikationsavdelningen fotar, redigerar och behandlar bilder för annan verksamhets räkning. 

Nämnder 
Säkrar upp samtycke enligt GDPR. En bildbank minimerar risker med bötesbelopp som sätts på 
nämnden vid felhantering av personuppgifter. 

Centralarkivet 
Förenklar och säkrar upp gallring- och arkivhantering 

Extern direkt 
Fotografer 
Säkrar hur bilden får hanteras samt förenklar leverans. Kan anpassas till olika avtal om hur bilden får 
användas eller hur länge den kommunen får använda den 

Bildbyråer 
Säkrar hur bilden får hanteras. Kan anpassas till olika avtal om hur bilden får användas eller hur länge 
den kommunen får använda den. 

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

(162 av 471)

www.pitea.se


 
   

 
 

 
 

          
 
 

  
 

           

 
 

 
             

            
 
    
          
     
            
         

  
 

   
       
    
          

 
 

       
 

 
  

   
  

  
 

  
  

   
  

  

  

  

  

  
 

 
 

  
  

  

 
 

 
                

             
 

  
         
         

Bilaga 1. Intressenter, 
teknikkrav och ekonomi 

2018-06-20 

Extern indirekt 
Invånare 
Tryggar hantering av samtycke inom GDPR. Återtagande av samtycke. Rätten att bli glömd, etc. 

Teknikkrav 
Det finns några grundläggande krav som måste uppfyllas när det kommer till tekniken i bildbanks-
systemet. Det finns också ett antal punkter som kan vara bra att ha. 
Krav 

• Kopplingar till webbproduktion 
• Kopplingar för aktivt arbete mot InDesign, montera, spara, återanvända 
• Hantera epostutskick eller annan typ av varningssystem 
• Grader av rättigheter för att styra vem som får göra vad i bildbanken 
• GDPR-hantering för att säkra upp att kommunen följer lagen 

Bra att ha 
• AD-koppling. Inloggning med kommunanvändare 
• Office-koppling, ex. mot PowerPoint eller Word 
• Koppling mot framtida e-arkiv 
• API(Hjälp för två datasystem när de ska prata med varandra) 

Ekonomi 
Ekonomin är baserad på komparativ jämförelse samt erfarenhetsbaserad kunskap av tidigare liknande 
projekt. 

År 1 År 2 
-30000 
Total: 65000:-

(163 av 471)

Införandekostnad 30000 

Systemkostnad(Licens) 50000 

Systemförvaltning 10000 

Datakostnad 5000 

Total 95000 

Nyttokalkyl 
Projektets nytta är beräknat på en anställds timkostnad á 350:- Nyttor är uppdelade i de mer lätträknade 
direkta nyttorna samt de indirekta nyttorna som är svårare att översätta i pengar. 

Direkta nyttor 
1. Grafikers uppskattade tid i veckan för problem med bildhantering 
2. Bildanpassning för att passa satta storlekar på webb 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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Bilaga 1. Intressenter, 
teknikkrav och ekonomi 

2018-06-20 

3. Leta bild enligt samtycke 
4. IT-avdelning besparing servervolymer (300kr/Gb/år) 

Indirekta nyttor 
5. Gallring- och arkiveringstid 
6. Inga böter GDPR 

Beräkningsunderlag 
Beräkningsunderlaget är gjort på de direkta nyttorna och håller en snäv ”pessimistisk” beräkning. 
Ingen beräkning är gjord runt böter för felaktig behandling av personuppgifter, men rättspraxis vid 
liknande fall i PUL(Personuppgiftslagen) ligger på 3000 kr – 30 000 kr i ersättning per kränkt person. 
Ett felaktigt hanterat register med många personuppgifter kan med andra ord bli dyrt. 

Referensmaterial 
http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2015/12/22015-JohannaChamberlain.pdf 

"En ny formulering, som tillkommit i och med rättsfallet NJA 2013 s 1046, är 
vilken typ av fel det rör sig om. Bagatellartade kränkningar ersätts inte, enligt 
prejudikatet. För mindre allvarliga fel utgår ersättning med cirka 3 000 kr och 
för allvarliga fel med 5 000 kr. Dessa belopp stämmer relativt väl överens med 
vad JK beviljat vid exempelvis felaktiga registreringar om boende, civilstånd 
samt i ärendet avseende Kringresanderegistret. I många av JK:s fall, bland annat 
rörande felaktiga registreringar om dödsfall, räcker dock inte HD:s schabloner 
till. Dessa fel, som blir att klassificera som mycket allvarliga, ersätts med belopp 
upp till cirka 30 000 kr. För att avgöra om det rör sig om en obetydlig, mindre 
allvarlig, allvarlig eller mycket allvarlig typ av fel används främst de tre centrala 
omständigheterna som nämndes ovan: känslighet, spridningsrisk och negativa 
följder. Sammantaget framstår praxis som relativt generös när det gäller tillerkännande 
av kränkningsersättning vid felaktig behandling av personuppgifter. 
JK:s beslut visar på ett flexibelt synsätt där många olika situationer anses ha 
orsakat lidande av varierande omfattning hos de registrerade." 

Punkt ett direkta nyttor: 2 personer 1h/veckan i 40 veckor 
80h a 350:-/h = 28 000:-/år 

Punkt 2 direkta nyttor: 4 personer 15 minuter 80 tillfällen på ett år 
80 h a 350:-/h = 28 000:- /år 

Punkt 3 direkta nyttor: 20 personer letar 15 minuter vid 20 tillfällen på ett år 
100h a 350:-/h = 35 000:-/år 

91 000:-/år. Felmarginal 10% ger ca. 82 000:- i besparing per år 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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Bilaga 1. Intressenter, 
teknikkrav och ekonomi 

2018-06-20 

Återbetalning 

Projektet bör ha återbetalat sig själv på 4.8 år (Viktat värde) 
Best case: 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 

70 000 50 000 

40 000 82 000 

-30 000 +2000 

Worst case: 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 

95 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

0 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 82 000 

• 95000 -78 000 -61 000 -44 000 -27 000 -10 000 +7000 

Probable case: 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 

95 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

40 000 82 000 82 000 82 000 82 000 

-55 000 38 000 -21 000 -4000 +13 000 

Viktat värde (V)= (BC + (PCx4) + WC)/6 
V= 4,8 år 

Total kostnad 5 år: 355 000:-
Total värde 5 år 368 000:-
Kostnad/Nytta = 1,03 

(165 av 471)
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18KS365 

Bilaga 2:11 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Integration av budget och prognosmodul i It-stödet för styrning och ledning 
2019: 250 tkr 
2020: 
2021: 

Beskrivning av projektet: 

Genom att integrera modulen för budget och prognos i it-stödet för styrning och ledning skapas 
möjligheter för ett mer rationellt budget- och prognosarbete ute hos budgetansvariga. Det kan i sin tur 
utveckla prognossäkerheten. Kommunstyrelsen utgör rollen som lokal systemägare och har ett 
övergripande ansvar för förvaltning och utveckling. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Berör samtliga nämnder, ett systemstöd för utveckling av budget och prognosarbetet i alla verksamheter. 

Syfte/Mål:
Möjliggöra för nämnderna att utveckla arbetet med budgetering och prognostisering i alla chefsled för att 
säkerställa att kommunen har goda beslutsunderlag. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Kostnaden baseras på kostnader för uppsättning av integrationen inklusive visst konsultstöd samt vissa 
omkostnader. 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Årlig driftkostnad för integrationen tillkommer för Kommunstyrelsen med 22 tkr per år i form av 
licenskostnader kommer. Driftskostnaden beräknas rymmas inom Kommunstyrelsen befintliga ram. 

2019: 0 kr 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

(166 av 471)



  

    

  

             

               
   

 
             

2018-08-21 18KS365 
N/A 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Underlätta och skapa mer transparens för användarna i arbetet med budget och prognos. 

Ekonomi 
En ökad driftkostnad centralt inom kommunstyrelsen vilket kan räknas hem på nämnderna med ett mer 
rationellt och effektivare prognosarbete. 

Personal 
Modern arbetsmiljö med rationella verktyg som underlättar personalens arbete med budget och prognos. 

(167 av 471)



   
   

   

 
   

   

   
     
   
   
     
       
     
     
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
     
       

 

   
   

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd Bilaga 1 

Nämnd: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen 
Priskompensation år 2019
Avtal med indexklausul 

(168 av 471)

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning
inom driften 
år 2018 (tkr) 

Hyra PNF 2 417 

Hyra PNF 5 202 
Hyra Nevatco AB 6 430 
Hyra Kommunen -1 601 
Hyra 2021 PNF 1 297 
Hyra AB Furunäsets fastigheter 200 
Hyra Fastighets AB RAWI 239 
Hyra löpande 12 mån NLL 270 
Hyra löpande 6 mån PNF 903 
Hyra Fortlax 96 
Elkostnad Pite Energi 180 
Licenser Agio System 259 
Licenser Visma (Stratsys) 489 
Licenser InfoTool Data AB 201 
Avtal Visma 1 200 
Avtal Visma 1 297 
Avtal Västarps, Sysarb, 

Tidomat, Globesoft 
284 

Försäkringar SKF AB 1 010 
Medlemsavgift SKL Årlig avgift SKL 1 131 
Medlemsavgift Årlig avgift Kommunförb Norrb 1 451 
Leasingkontroll Leaseright KB 113 

Avtal Älvsbyns kommun 5 712 
Totalt (tkr) 28 779 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

     
 

 
 

 
   

   

     
     
   
     
           

 
     

   
   

 
   
   

       
 

   
 

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd Bilaga 1 

(169 av 471)

Index Prognos-
tiserad Prisut-
veckling år
2019 (%) 

Prognostiserad
kostnads-
utveckling år
2019 (tkr) 

Kommentarer (ange
beräkningsgrund) 

1,5% 36 Skylvägen Öjebyn 
Forskningscentrum 

KPI 1,5% 78 Ljudteknikutb, snickargatan 
KPI 1,5% 96 Acusticum 5 
KPI 1,5% -24 Nyttjanderätt LTU Acusticum 5 
KPI 1,5% 19 Solander SP 

1,5% 3 Hyra Näringslivsenheten 
1,5% 4 Hyra Turistbyrån 

KPI 1,5% 4 Fackets lokaler 
KPI 1,5% 14 IT på Snickargatan 
KPI 1,5% 1 Fortlax 
KPI 4,0% 7 IT på Snickargatan 

4,8% 12 Platina 
SNI AKI J 4,5% 22 Licensavgifter Stratsys 
SNI AKI N 4,5% 9 Licensavgifter Diver 
SNI AKI J 4,5% 54 Ekonomisystem 
SNI AKI J 4,5% 158 Personec P 
SNI AKI J 4,5% 13 Div system: MIA, Reche me 

Winlas 
2018-års ökning 4,0% 40 Ansvarsförsäkring 
SKL:s avgift 2019 2,7% 30 Svenska Kommunförbundet 
2019-års höjning 3,5% 51 Kommunförbundet Norrbotten 
Index för arbetare 
och tjänstemän 
inom privat sektor 
(AKI), SNI K-

4,1% 5 Antalet avtal som omfattas av 
leasingkontroll 

3,0% 2615 Lönecenter faktisk kostnad 
Prisökning 3 249 



     

   
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 

 

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd Bilaga 1 

(170 av 471)

Vht 2207 Akt 706 

Vht 2207Akt 713 
Vht 2207 Akt 715-716 
Vht 2207 Akt 716 
Vht 2207 Akt 717 
Vht 2201 
Vht 2302 
Vht '0611 
Vht 0431 
Vht 0431 
vht 0431 
Vht 0320 
Vht 0424 
Vht 0424 
Vht 0422 
Vht 0341 akt 146 
Vht 0341 

Vht 0444 
Vht 1321 
Vht 1321 
Vht 0441 

Vht 0347 



Befintl 2019-2021 

PITEÅ KOMMUN Förvaltningens förslag 
KS Central pott investeringar TKR År 2019 

Beräkning av kapitalkostnader Internränta: 1,50% 

Ekonomisk Ansk Kapital-
V-het INVESTERING livs- värde tjänst 

längd 2016 2016 

04 Investeringsreserv 30 14 356 1/2 Avs 
i central pott 1/2 I-rta 

Proj/VF 10097 Avskrivning 239 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 239 

Internränta 108 
Kapitalkostnad 347 

04 Parkeringsautomater 10 2 000 1/2 Avs 
1/2 I-rta 

Proj/VF 10070 Avskrivning 100 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 100 

Internränta 15 
Kapitalkostnad 115 

04 Gruppboende SO 30 6 000 1/2 Avs 
1/2 I-rta 

Proj/VF 10080 Avskrivning 100 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 100 

Internränta 45 
Kapitalkostnad 145 

04 Lindbäcksstadion Etapp 2 20 2 000 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF 10087 Avskrivning 50 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 50 

Internränta 15 
Kapitalkostnad 65 

04 Byacentrum 20 225 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF 10090 Avskrivning 6 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 6 

Internränta 2 
Kapitalkostnad 8 

04 Nybyggnad äldreboende 30 3 500 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF 10092 Avskrivning 58 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 58 

Internränta 26 
Kapitalkostnad 84 

04 Utveckling Christina 33 10 000 1/2 Avs 
1/2 I-rta 

Proj/VF 10073 Avskrivning 152 

1 (171 av 471)
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Befintl 2019-2021 

PITEÅ KOMMUN Förvaltningens förslag 
KS Central pott investeringar TKR År 2019 

Beräkning av kapitalkostnader Internränta: 1,50% 

Ekonomisk Ansk Kapital-
V-het INVESTERING livs- värde tjänst 

längd 2016 2016 

Vht/obj Ackumulerad avskrivning 152 
Internränta 75 
Kapitalkostnad 227 

04 Exploatering Näringsliv 20 1 200 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF 10074 Avskrivning 30 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 30 

Internränta 9 
Kapitalkostnad 39 

04 Exploatering ökad befolkning 20 1 800 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF 10075 Avskrivning 45 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 45 

Internränta 14 
Kapitalkostnad 59 

04 10 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 

Internränta 0 
Kapitalkostnad 0 

TOTALT 41 081 

Avskrivning 780 
Ack avskrivning 780 
Internränta 309 
Kapitalkostnad 1 089 
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Befintl 2019-2021 

År 2020 År 2021 

1,50% 1,50% 

Ansk 

värde 

2017 

Kapital- Ansk 

tjänst värde 

2017 2018 

Kapital-
tjänst 
2018 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

479 479 
718 1 197 
212 205 
691 684 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

200 200 
300 500 
29 26 
229 226 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

200 200 
300 500 
89 86 
289 286 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

100 100 
150 250 
29 28 
129 128 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

11 11 
17 28 
3 3 
14 14 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

117 117 
175 292 
52 50 
169 167 

1/3 Avs 1/2 Avs 
1/3 I-rta 1/2 I-rta 

303 303 



4 (174 av 471)

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Befintl 2019-2021 

År 2020 År 2021 

1,50% 1,50% 

Ansk 

värde 

2017 

Kapital- Ansk 

tjänst värde 

2017 2018 

Kapital-
tjänst 
2018 

455 758 
148 143 
451 446 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

60 60 
90 150 
18 17 
78 77 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

90 90 
135 225 
26 25 
116 115 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

1 560 1 560 
2 340 3 900 

606 583 
2 166 2 143 



   
       

   

       
 

 

     
 

 

     
 

 

 
 

 

 
 

 

       
       

 

 

PITEÅ KOMMUN Förvaltningens förslag 
KS Central pott investeringar TKR År 2019 

Beräkning av kapitalkostnader Internränta: 1,50% 

Ekonomisk Ansk Kapital-
V-het INVESTERING livs- värde tjänst 

längd 2018 2018 

04 Lindbäcksstadion Etapp 2 20 5 050 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 126 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 126 

Internränta 38 
Kapitalkostnad 164 

04 Fler industritomter 20 3 500 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 88 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 88 

Internränta 26 
Kapitalkostnad 114 

04 Utveckling Christina 33 20 000 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 303 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 303 

Internränta 150 
Kapitalkostnad 453 

04 Byacentrum 20 225 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 6 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 6 

Internränta 2 
Kapitalkostnad 8 

04 33 1/2 Avs 
Förklaring 1/2 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 

Internränta 0 
Kapitalkostnad 0 

04 33 0 Avs 
Förklaring 0 I-rta 

Proj/VF Avskrivning 0 
Vht/obj Ackumulerad avskrivning 0 

Internränta 0 
Kapitalkostnad 0 

TOTALT 28 775 

(175 av 471)



 
523 Avskrivning 

Ack avskrivning 

Internränta 

Kapitalkostnad 739 

523 
216 
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År 2020 År 2021 

1,50% 1,50% 

Ansk 

värde 

2019 

Kapital-
tjänst 
2019 

Ansk 

värde 

2020 

Kapital-
tjänst 
2020 

5 550 1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

391 530 
517 1 047 
115 151 
506 681 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

175 175 
263 438 
51 49 
226 224 

54 200 1/2 Avs 54 200 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 
1 427 3 070 
1 730 4 800 

702 1 494 
2 129 4 564 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

11 11 
17 28 
3 3 
14 14 

1/2 Avs 1/2 Avs 
1/2 I-rta 1/2 I-rta 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1/3 Avs 1/2 Avs 
1/3 I-rta 1/2 I-rta 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

59 750 54 200 

(177 av 471)



   
   

 
   

2 004 3 786 
2 527 6 313 

871 1 697 
2 875 5 483 
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§173 
Medfinansiering Filmpool 
Nord 
18KS389 

(181 av 471)



   

 

 
  

 

        
              

    

     
 

             

 

  
 

                
           

            
              

            
  

           
            

             
             

       

            
           

          
           

             
        

        

           
              

       
               

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 3)(182 av 471)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

§ 122 
Medfinansiering Filmpool Nord 
Diarienr 18KS389 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
medfinansiering till Filmpool Nord med 17 kronor per invånare för 2018 och 2019, vilket 
motsvarar 717 128 kronor 2018. 

Medlen tas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) och Håkan Johansson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning
Sökande: Filmpool Nord 
Period: 20180101-20191231 
Anspråk: 17 kronor per invånare och år, 2018 och 2019. Det vill säga 717 128 kronor 2018. 
Medfinansiärer/Intressenter: Filmpool Nord AB ägs till 32,86% av Region Norrbotten och 
resterande ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner. Arvidsjaurs och Gällivare 
kommuner är ej delägare och under året sålde Haparanda kommun sina aktier till Bodens 
kommun. I aktieägaravtalet förbinder sig kommunerna att ge ett verksamhetsbidrag på 17 
kronor per invånare. 

Beskrivning: 
Kommunstyrelsens senaste beslut togs 2017-09-04. Medfinansiering för 2017 har uppgått till 
17 kronor per invånare. Kommunledningsförvaltningen fick då också i uppdrag att i 
samverkan med övriga aktieägare påbörja en översyn av gällande aktieägaravtal med fokus på
finansieringsgrad och utfall såväl lokalt som regionalt. Översynen är ej färdigställd i dagsläget 
och frågan bör fortsättningsvis behandlas vid kommande ägarmöten. 

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och 
audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens 
utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv. 
Filmpool Nords två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, 
audiovisuella verk och TV drama samt att vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland 
annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digital utveckling, 
visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor. 

Som samproducent ska bolaget tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i 
kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV drama och även arbeta med att 
öka insatserna av privat kapital i regionens filmer. 
Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag 



   

 

                
            

               
               

             
            

            
          

           
         
          

    

           
          

             
           

              
               
          

         
            

         
           

                
               

     

 
            

             
              
           
            

           
               

         
            

         

         

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

som planerar och genomför produktioner i länet, samt arbeta med film för barn och unga, i 
skolor och med unga filmare, för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga 
utveckling. 

Väsentliga händelser under 2017: Film Pool Nord har haft en omsättning på totalt 25 mkr, 
varav ägarfinansieringen uppgår till 22 mkr. Under året har 12 mkr investerats i långfilm och 
TV dramatik. Rymdäventyret Alone in Space samt tv serien Jägarna representerar de största 
beloppen under året. De båda produktionerna möter publik under hösten 2018. Söktrycket 
inom dokumentärfilm är fortsatt högt. Budgeten för dokumentärfilm förstärktes under året via 
ett treårigt samarbetsavtal med Sparbanken Nord. Under året tilldelades produktionerna 
Underdogs samt Maj Doris dessa extra, kvalitetshöjande medel vilket gett resultat. 
Dokumentärfilmen om kvinnors villkor inom ishockey blev agendasättande inom 
sportjournalistiken med nationellt genomslag. Dokumentärporträttet av Maj Doris Rimpi är 
inbjuden till flertalet prestigefulla filmfestivaler. 

Filmpool Nords filmkulturella och pedagogiska arbete gentemot länets skolor sker via 
konsultation, arrangemang och uppsökande verksamhet. I Piteå har ett kortfilmsprojekt 
genomförts på Strömbackaskolan med tema fördomar och hur de motverkas. Film Pool Nord 
har också varit medarrangör av Piteå Elevfilmfestival. Samverkan har skett med 
studieförbund i en ny zombiefestival och workshops har genomförts i att göra egna kortfilmer 
för barn. Till det filmkulturella uppdraget hör även att visa regionalt finansierad film i vårt 
eget län (sk Norrbottenspremiärer) samt ekonomisk och personell support vid filmfestivaler. 

Återkommande samarbetspartners i Piteå är: Kunskapsfestivalen, Studio Acusticum, Piteå 
Science Park (Dokumentärfilmsdagen och årlig mötesplats Talang AC/BD mm), Dans i Nord, 
samproduktion dansfilm, Ingela Lekfalk AB (Underdogs), Sparbanken Nord, Framtidsbanken 
(samarbetsavtal) och Sound Images, Oscar Lovner (ljud och stillbilder, långfilms-och TV 
dramaproduktion). 

Filmpool Nord har under året invigt ny studio i Boden Business Park -Studio Nord. Film Pool 
Nords kontor har flyttats till Bryggeriet. I slutet av året erhöll Film Pool Nord utmärkelsen
Årets varumärke vid Luleå Business Award. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning 
Kommunledningsförvaltningen anser att Piteå kommun ska vara en aktiv part i regionens 
ansträngningar när det gäller att etablera kreativa näringar i regionen. Sådana näringar ger 
utöver en ökad omsättning av kapital och människor en ökad attraktion för våra invånare. 
Därför är också näringen prioriterad i kommunens tillväxtprogram. Det aktieägaravtal som 
ägandet vilar på stipulerar en kommunal finansiering på 17 kronor per invånare. 
Kommunledningskontoret anser att Filmpool Nord har haft en hög finansieringsgrad under 
lång tid och bör fortsatt under innevarande år vara föremål för utvärdering och eventuellt nytt
ställningstagande för kommande år. Översynen som rör gällande aktieägaravtal, 
finansieringsgrad, utfall och ägardialog bör intensifieras för att kunna behandlas på närmast 
kommande ägarmöten. Arbetet bör ledas och samordnas av Norrbottens Kommuner. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bifalla ansökan om 17 kronor 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 3)(183 av 471)



   

 

                 
     

              
        

 
     

 

            
     

 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

per invånare per år för innevarande år 2018 och 2019. För 2018 innebär det 717 128 kronor. 
Medlen tas från den tillväxtpolitiska reserven. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) och Håkan Johansson (M): avslag till förslaget, vill 
invänta redovisning av översyn innan ställning tas till beslutet. 

Helena Stenberg (S): bifall till förslaget. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 3)(184 av 471)



  
  

   
 

   

§176 
Ansökan om 
medfinansiering - Forskar 
Fredag 2018
18KS391 

(187 av 471)



   

 

 
      

 

          
    

 
       

     

   
   
  

      
         

                  
    

             
            

             
           
       

               
      

              
               
  

                
               

           
                 

              
          

               
              

                  
         

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

§ 125 
Ansökan om medfinansiering - Forskar Fredag 2018 
Diarienr 18KS391 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 50 tkr 
för genomförandet av ForskarFredag 2018. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medlen anvisas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning
Sökande: Piteå Science Park. 
Period: 28-29 september 2018 
Namn: ForskarFredag/Researchers night 
Anspråk: 100 000 kr från Piteå kommun 
Medfinansiärer/Intressenter: Sparbanken Nord, Piteå kommun, EU, Piteå Science Park, 
forskare (från bl a RISE ETC, LTU, RISE ICT, Smurfit Kappa) som är med in kind (går in 
med tjänster ex vis föreläsningar) 

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researcher´s Night av EU 
kommissionen. I 340 städer över hela Europa erbjuds aktiviteter där allmänheten träffar 
forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Forskar Fredag är 
Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Under dagen och kvällen möts besökare och 
forskare genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, 
samtal, utställningar, Science Cafe´s och mycket mer på ett trettiotal orter runt om i Sverige, 
varav Piteå såklart är en av dem. 

Forskar Fredag har tidigare år genomförts på olika platser i Piteå och haft olika 
huvudmannaskap. I år ska Forskar Fredag samlas på Piteå Science Park som också tar över 
huvudmannaskapet för arrangemanget. 

Syfte och mål: Forskar Fredag är ett viktigt verktyg för att skapa intresse för forskning hos 
gymnasieelever och allmänhet. Det är också ett bra tillfälle för att visa upp Piteå som 
forskningsstad. 

Arrangemangets upplägg 2018: Forskare från Piteås tre forskningsinstitut, LTU och forskare 
som arbetar på företag kommer att bjudas in för att inspirera och lära unga mer om vad 
forskning är och kan vara. Gymnasielever som går första året på Strömbackaskolan och Grans 
Naturbruksskola är inbjudna. Båda skolorna har schemalagt arrangemanget. Eleverna kommer 
att bjudas på en fredag full med möten, innovation och inspiration. Fredag kväll kommer ett 
Science Café att ordnas där ett program som lockar den breda allmänheten kommer att 
erbjudas. Under lördagen bjuds alla som vill in till Piteå Science Park för att ta del av den 
spännande forskning som bedrivs på området. Exempelvis forskningsanläggningen Solvåg. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 3)(188 av 471)



   

 

            
    

     
     

     
   

   

     
    

    
    

    
   

          
               

              
            

             
            

            
            

            
       

            

     

              

 
     

 

            
     

 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

Under hela arrangemanget deltar Piteå Science Park i ett massexperiment om artificiell 
intelligens, biologisk mångfald och nyckelpigeförsöket. 

Budget: 

Koordination & adm. 130 000 kr 
Externa tjänster &konsulter 140 000 kr 
Resor och lokaler 80 000 kr 
Marknadsföring 50 000 kr 
Total 400 000 kr 

Finansiering: 
Piteå Science Park 40 000 kr 
Piteå kommun 100 000 kr 
Sparbanken Nord 100 000 kr 
Europeiska Unionen 40 000 kr 
In kind 120 000 kr 
Total: 400 000 kr 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att arbetet med att synliggöra forskning och 
innovation är av stor vikt. Genom en ökad kunskap om forskning generellt och specifikt den 
forskning som bedrivs i Piteå är förhoppningen att väcka intresset för forskning hos ortens 
gymnasielever. Att synliggöra forskningen för allmänheten bidrar också till en större kunskap 
om den forskningsverksamhet som pågår i Piteå. Satsningen går i linje med Piteås 
tillväxtarbete under insatsområdet ”Våga vara spetsig” där det anges att kompetens, forskning 
och utveckling är viktiga områden för ortens framtida tillväxt och utveckling. Efter 
arrangemanget bör en utförlig dokumentation/ utvärdering göras då det gäller upplägg med 
seminarier/föreläsningar, antal deltagare m.m. så att ett bra underlag finns för eventuella 
kommande ansökningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
Piteå Science Parks ansökan om 50 tkr för att genomföra Forskar Fredag 2018. 

Medlen anvisas från den tillväxtpolitiska reserven. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): avslag till förslaget och istället bevilja medfinansiering med 75 tkr till 
ForskarFredag. 

Johnny Åström (NS): bifall till förslaget. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 3)(189 av 471)



   

 

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 3)(190 av 471)



  
  

  
  

 
   

§177 
Ansökan om 
medfinansiering -
Låtskrivarcentrum i 
Piteå/BD Songwriters
18KS390 

(191 av 471)



   

 

 
       

 

          
         

 
       

    
 

          
 

   
 
    

    
         

              
              

           
            

         
           

      
        

            
           

       
             

                 
           

           
               

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 4)(192 av 471)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

§ 126 
Ansökan om medfinansiering - Låtskrivarcentrum i Piteå/BD 
Songwriters 
Diarienr 18KS390 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 200 tkr 
per år 2019 och 2020 till Låtskrivarcentrum i Piteå/BD Songwriters. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medlen anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Sökande: BD Pop AB 
Period: 2018-05-07--2020-05-07 
Namn: Låtskrivarcentrum i Piteå/BD Songwriters 
Anspråk: 1 200 000 kronor 
Medfinansiärer/intressenter: Sparbanken Nord, BD Pop, LTU/Musikhögskolan i Piteå, Region 
Norrbotten 

Svensk musikexport är på tillväxt. En betydande gren är låtskrivare och producenter som de 
senaste åren rönt stora framgångar på internationella marknader. Under fyra år drev BD Pop 
utvecklingsprojektet BD Songwriters. Projektets mål var att rusta deltagarna med kunskap, 
kontakter och marknadsintroduktion för att sätta Norrbotten på den internationella kartan vad 
gäller låtskrivning och musikproduktion. Några exempel på resultat från projektet: 
-10 resor till USA för skrivande med amerikanska producenter, artister och låtskrivare. 
-4 besök i Norrbotten av internationella låtskrivare. 
-Besök av 18 artister, låtskrivare och producenter från Sverige. 
-Ett flertal musikförlag har besökt det norrbottniska nätverket och lyssnat på deras musik. 
-30 låtskrivare från Norrbotten har blivit professionellt rustade med kunskaper och 
branschkontakter. En deltagare har belönats med en Guldskiva. 
-18 av 30 deltagare har sin försörjning hel- eller deltid från låtskrivande och musikproduktion. 

Nu vill BD Pop ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som kommit ur projektet och 
etablera en permanent verksamhet för att utveckla låtskrivare och musikproducenter i 
Norrbotten. 

Låtskrivarcentret BD Songwriters etablering vid LTU/Musikhögskolan i Piteå är en naturlig 
utveckling för låtskrivare och producenter i regionen. Piteå har länge varit nav för musik och 



   

 

  
    

    
            

             
 

              

            

             

         
            

              
   

         
           

 

    
        

          
    

      

              
          

              
 

 
       

             
       

           
            

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

denna satsning innebär: 
-Möjligheter till synergieffekter i utbildning.
-Ökar miljöns innehåll och attraktionskraft. 
-Kan utgöra en test/försöksmiljö där musikskapande och kreativa processer kan utvecklas och 
beforskas. 
-Bidrar till att LTU/Musikhögskolan blir en hubb för populärmusik i regionen och en 
(inter)nationell nod. 
-Kan fungera som såväl en väg in i studier som en väg ut från studier. 

Syfte: 
-Att skapa tillväxt i regionen med hjälp av expanderande KKN-företag (kulturella kreativa 
näringen). 
-Att skapa nationella och internationella framgångar som föder nya bolag och kreatörer i 
branschen. 
-Att bygga en modell som gör Norrbotten till en föregångsregion. 
-Att agera utifrån de uppställda målen i tillväxtplaner, bl a RUS (regionala 
utvecklingsstrategin). 

Mål: 
-Att ge låtskrivare och producenter från länet möjlighet att utvecklas och nå kanaler för 
nationella och internationella affärer. 
-Skapa nya arbetstillfällen genom att öppna upp en ny marknad. 
-Att ge deltagarna möjlighet att skapa fruktbara affärsnätverk med nationella eller 
internationella musikförlag. 

Arbetssätt/aktiviteter:
-Öppna föreläsningar, seminarier och workshops. 
-Tillgång till låtskrivarcentrets nätverk till musikbranschen nationellt och internationellt. 
-Spjutspets inriktade aktiviteter ex vis co-writes, skrivar- och kontaktfrämjande resor, 
produktionsstöd till demo- och produktionsinspelningar. 
-Använda LTU/Musikhögskolans lokaler och infrastruktur för låtskrivandet. 

Målgrupp: 
Verksamhetens mål är att inkludera 30-40 deltagare per år från länet. Urvalet kommer att 
göras av en uttagningskommitté. För de mer spjutspetsinriktade aktiviteterna kommer 
arbetsprover att krävas. Projektet strävar efter att nå en genrebredd och kommer prioritera det 
i urvalet. 

Förväntat resultat: 
-40 företag varav 20 kvinnor och 20 män. 

Projektavgränsning: 
BD Pop skall verka för at stimulera musikbranschen i länet. Verksamheten bygger på 
samproduktioner, inkubatorverksamhet, support och nätverksbyggande. Låtskrivarcentret BD 
Songwriters är en riktad spjutspetssatsning för att lyfta Norrbottniska låtskrivare och 
producenter mot en internationell marknad. Satsningen är en innovativ tillväxtmotor som ska 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 4)(193 av 471)



   

 

              

         

       

      
       

          

     

         

    
   

   

    
   

  
    

 
               

            
              

               
             
               

          
                

    
 

          
            

          
             

              
          

             
      

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

kunna anpassas och utvecklas efter branschens krav och ingår inte i BD Pops ordinarie 
verksamhet. 

Projektorganisation: 
BD Pop AB i nära samarbete med LTU/Musikhögskolan i Piteå. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

Finansiering 
Piteå kommun 1 200 000 
Sparbanken Nord 600 000 
Region Norrbotten 600 000 

Bidrag i form av tjänster: 
BD Pop 360 000 
LTU/Musikhögskolan 900 000 
Total finansiering 3 660 000 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning. 
Satsningarna på de kulturell-kreativa näringarna har under flera år varit en viktig del i Piteås 
tillväxtsatsningar. Att stärka och utveckla Piteås profil som kreativ mötesplats inom musik, 
dans, media och upplevelser är en uttalad målsättning i tillväxtarbetet. Piteå Science Park är 
en viktig aktör inom denna bransch där många nya företag startat upp via Go Business 
inkubator. Att ytterligare stärka kopplingen och samarbetet mellan BD Pop och LTU är 
strategiskt viktigt för framtiden såväl för BD Pop och LTU som för företagen inom de 
kulturella-kreativa näringarna. När det gäller finansieringen till BD Pop:s ordinarie 
verksamhet så går Piteå kommun in med ett verksamhetsstöd på 7 kronor per invånare per år 
fram till och med 2019. 

Att ytterligare stärka upp medfinansieringen till branschen genom Låtskrivarcentrum i 
Piteå/BD Songwriters är en spjutspetssatsning som kan bidra till ytterligare tillväxt inom 
musikbranschen. Kommunledningsförvaltningen anser att det är en viktig satsning men 
möjligheten att medfinansiera i den omfattning som projektägaren ansökt om är inte möjlig. 
De medel som finns i den tillväxtpolitiska reserven är helt intecknade innevarande år och 
anspråken är stora även för kommande år. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar 200 tkr per år 2019 och 2020 till Låtskrivarcentrum i Piteå/BD 
Songwriter. Medlen anslås från den tillväxtpolitiska reserven. 

(3 av 4)(194 av 471)

Ekonomi 2018 2019 2020 Totoalt 
Externa tjänster-projektledare, 
föreläsare 500 tkr 500 tkr 500 tkr 1 500 tkr 

Övrigt -resekostnader, marknadsföring 300 tkr 300 tkr 300 tkr 900 tkr 
Summa faktiska kostnader 2 400 tkr 

Bidrag i form av tjänster 420 tkr 420 tkr 420 tkr 1 260 t 
kr 

Totala kostnader 1 220 
tkr 

1 220 
tkr 

1 220 
tkr 3 660 tkr 



   

 

         
 

     
 

            
     

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-08-20 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (NS): avslag till beslutet. 

Helena Stenberg (S): bifall till förslaget. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(4 av 4)(195 av 471)



  
  

  
 

   

§183 
Leasing av 
utbildningssimulatorer till 
Grans 
Naturbruksgymnasium
18KS326 

(201 av 471)



 

 

 

Kostnadskalkyl maskinsimulatorer, Grans Naturbruksgymnasium 

kostnad köp kapitalkostn/år support Vid köp 
Hyra (avtal 3 år) inkl 
support 

Avskr (3 år) int rta (1,75%) driftkstn/år hyreskostn/år 

1 st utbildningssimulator, Traktor, 
hjullastare, skördetröska (Tenstar) 459 535 153 178 8 042 20 000 181 220 162 156 
1 st utbildningssimulator, 
hjullastare (Swecon) 566 400 188 800 9 912 inkl? 198 712 96 000 
Summa 1 025 935 341 978 17 954 379 932 258 156 

(202 av 471)



  
  

  
  

   

§184 
Yttrande över 
Revisorernas granskning 
av kommunstyrelsens 
internkontroll 
18KS366 

(203 av 471)



 

        

       

         
    

          
          

          
          

           
           

 

                
          

            
             

            
           
            
            

       

          
             

               
         

            
            

           
             

               
               

           

           
           

               
  

           
               

           

Yttrande 
2018-07-20 
Dnr 18KS366 

Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens interna 
kontroll 

Kommunrevisorerna har för kännedom och yttrande överlämnat revisionsrapport angående 
granskning av kommunstyrelsens interna kontroll. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och avger följande yttrande 
till kommunstyrelsen relaterat till de rekommendationer (kursiv text) som revisorerna lämnat. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, som beredande organ till kommunfullmäktige, ser 
över policyn samt fastställer tillämpningsanvisningar. Vi föreslår att kommunstyrelsen i 
samband med översyn av policyn tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för uppföljning och 
utvärdering samt föreslår att nämnderna årligen ska återrapportera den interna kontrollen 
till kommunstyrelsen. 

Kommentar: Det är en balans att bedöma om och på vilket sätt den interna kontrollen och 
uppsiktsplikten för kommunstyrelsen integreras i det av kommunfullmäktige beslutade styr-
och ledningssystemet. Kommunfullmäktige har varit tydliga med att inte skapa flera parallella 
system. En styrning med detaljkontroll ska ställas mot dagens höga grad av självständigt 
ansvarstagande från nämnderna och styrelsens sida parallellt med uppföljning av nämnder och 
styrelse månadsvis, vid delår och vid årsredovisning. Kommunens styr- och ledningssystem 
anpassas löpande och frågan om ett tydliggörande av kommunstyrelsens ansvar bör därför 
hanteras i ett sådant sammanhang. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör vara föremål för att 
ingå i kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen bör göra en samlad uppföljning av styrelsen och nämndernas 
internkontrollarbete till fullmäktige. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att den interna 
kontrollen utgör en del av Piteå kommuns styrsystem och därmed ett viktigt hjälpmedel i att 
säkerställa att nämndernas grunduppdrag samt att de kommunala målen uppnås. 

Kommentar: Styr- och ledningssystemet i Piteå baseras på ett utpräglat medborgarfokus vilket 
också innebär en riktning mot värdestyrda och kvalitativa målformuleringar. Sedan 2016 har 
Piteå kommun, efter revisorernas påpekanden, påbörjat en utveckling av den interna 
kontrollen på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Det utgör idag en gemensam grund för vad 
och hur den interna kontrollen ska fungera. För att inte skapa två parallella system för 
styrning och uppföljning är det viktigt att dels vidareutveckla den interna kontrollen dels se på 
viket sätt detta kan integreras i befintliga uppföljningssystem. Detta arbete är påbörjat. 

Kommunstyrelsen bör införa kontroll av avtalstrohet som ett gemensamt kontrollmoment i 
kommunen samt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att möjliggöra uppföljning av 
detta. Bl.a. utifrån att en avtalstrohet om 95% är en av kommunen beslutad målsättning för 
god ekonomisk hushållning. 

Kommentar: En kontroll av avtalstrohet förutsätter tillgång till kompetens och systemstöd 
som möjliggör en rimlig uppföljning. Detta arbete har förnyats under 2017 där bland annat en 
avtalscontroller är anställd samtidigt som ett integrerat systemstöd är under uppbyggnad. 

(204 av 471)

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

www.pitea.se


 

        

            
      

              
         

               
          

           
               

           
           

             
        

                
              

              
              

            
        

        

            
           

         

            
                

          

            
            

            

  
 

 

_______________________________________________________________ 

Yttrande 
2018-07-20 
Dnr 18KS366 

Stickprovuppföljning är redan implementerad och arbetet fortsätter med att skapa rutiner för 
trohetsmätning och uppföljning baserad på korrekt data. 

Styrelse och nämnder behöver aktivt ta ställning till hur fördelningen ska se ut mellan 
kontrollåtgärder och kontrollaktiviteter. Vår bedömning är att antalet kontrollaktiviteter 
behöver öka i syfte att förstärka den interna kontrollen. Ett stort fokus på kontrollåtgärder är 
enligt vår bedömning en förklaring till få rapporterade avvikelser i verksamheterna. 

Kommentar: Som kommunstyrelsen också yttrade sig om gällande uppsiktsplikten så gäller 
samma när det gäller den interna kontrollen. Styr- och ledningssystemet i Piteå baseras på ett 
utpräglat medborgarfokus vilket också innebär en riktning mot mer värdestyrda och 
kvalitativa målformuleringar i stället för kvantifierbara mål. Det gäller såväl målformuleringar 
och nyckeltal som målvärden för uppföljning. Det ställer krav på att kontinuerligt utvärdera 
och bedöma behoven av att utveckla bedömningsgrunderna av måluppfyllelse. 

Det är också viktigt att notera att de antal kontrollaktiviteter som utförs idag är betydligt fler 
än vad som framgår i tex kommunstyrelsens plan för intern kontroll. Det är kontrollaktiviteter 
som sker löpande ofta varje dag, varje månad, varje år i kommunstyrelsens alla verksamheter 
baserad på de rutiner som finns framtagna och är en förutsättning för uppdragen. De 
kontrollaktiviteter som redovisas i plan för intern kontroll är sådant som kommunstyrelsen 
särskilt vill uppmärksamma och följa upp under ett år. 

Kommunstyrelsen bör se över det korruptionsförebyggande arbetet i kommunen. 

Kommentar: Efter genomförd granskning har en riktlinje för personlig säkerhet antagits i 
kommunstyrelsen som ett led i arbetet med att vidareutveckla det korruptionsförebyggande 
arbetet. Kommunstyrelsen är medveten om vikten av ett förebyggande arbete. 

Att politiker och tjänstemän får en regelbunden utbildning/information om intern kontroll för 
att skapa samsyn om vad som avses med intern kontroll. En sådan utbildning kan med fördel 
genomföras i samband med att nya ledamöter tillträder efter ett val. 

Kommentar: Kommunstyrelsen håller med att en regelbunden utbildning är viktigt för både 
politiker och tjänstepersoner. God kunskap, förståelse och förstå dess kontext utgör dessutom 
en förutsättning för att kunna åstadkomma en god uppföljning av den interna kontrollen. 

Helena Stenberg Datum 
Kommunstyrelsens ordförande 
Piteå kommun 

(205 av 471)
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Inledning 
Riktlinjen för personalpolitik beskriver kommunstyrelsens intentioner med personalarbetet. Den 
skapar förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt och främjar bilden att Piteå kommun är en 
arbetsgivare. Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter i Piteå kommun. I syfte att beskriva, ge stöd 
och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare finns anvisningar och rutiner 

Struktur för styrande dokument inom personalområdet 

1. Attrahera 
Piteå kommun ska vara en välkänd och eftertraktad arbetsgivare för relevanta målgrupper. För att säkra 
framtida kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att kommunens arbetsgivarvarumärke är starkt och 
tydligt. Arbetet ska vara strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i 
forum där efterfrågad kompetens kan attraheras. 

Ett starkt varumärke är också viktigt för befintliga medarbetare. Det skapar stolthet och motiverar 
medarbetare att arbeta åt en arbetsgivare som i allmänhetens ögon är eftertraktad och väl ansedd. 

2. Rekrytera 
Piteå kommun har en bred och differentierad verksamhet och behöver därför medarbetare med många 
olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder. Piteå kommun följer diskrimineringslagstiftningen och 
tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi efterfrågar den kompetens vi behöver 
och bedömer den på bästa sätt. 

3. Introducera 
Alla nyanställda, oavsett nyanställd inom kommunen eller med en ny befattning inom kommunen, ska 
introduceras i syfte att skapa förutsättningar, förstå sin nya roll och komma in i sina nya arbetsuppgifter. 
Introduktionen är en investering för framtiden både för kommunen och den som anställs. En god och väl 
planerad introduktion lönar sig både mänskligt och ekonomiskt. 
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Sid 3 

Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergång till nya arbetsuppgifter, nya 
arbetskamrater eller ny arbetsplats. Den ska omfatta arbetsplatsen, förvaltningen och kommunen. 
Introduktionen ska anpassas efter medarbetaren och arbetsuppgifterna. 

4. Motivera och utveckla befintliga medarbetare 
Att motivera och utveckla befintliga medarbetare handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv vilket är 
avgörande för kommunens framtida kompetensförsörjning. Goda villkor, möjlighet till utveckling och 
en bra kultur på arbetsplatsen skapar förutsättningar för kommunens anställda att göra ett bra arbete. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med hälsa, kommunens lönepolitik och chefers förutsättningar är 
viktiga delar i detta. Piteå kommuns chefer ska har rätt förutsättningar för att kunna klara sitt uppdrag. 

4.1 Jämställdhet 
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. Förutsättningarna ska vara lika för kvinnor och män i 
fråga om lön, arbetsförhållanden, ledarskap, kompetensutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska vara 
en integrerad del av personalarbetets samtliga processer. 

4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp 
risker för att förebygga ohälsa. Alla verksamheter ska leva upp till gällande lagstiftning genom att 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefen har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom sitt verksamhetsområde. Uppföljningen ska ske på ett systematiskt sätt i syfte att säkerställa att 
ansvaret fullgjorts enligt lagar och regler och att önskade effekter uppnås. 

4.2.1 Diskriminering 

I Piteå kommun råder nolltolerans mot alla former av diskriminering. Alla ska känna sig välkomna på 
lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

4.2.2 Hot och våld 

Alla medarbetare ska ha en arbetsmiljö fri från hot och våld, ingen form av otillåten påverkan 
accepteras. Genom aktivt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren förebygga och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö. 

4.2.3 Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra 
trakasserier 

Alla medarbetare inom Piteå kommun ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. 
Därför accepteras inte kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier. Ett aktiv 
arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa upp kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön. 
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4.3 Hälsa 

4.3.1 Friskvård 

I syfte att förebygga ohälsa är friskvård en del av Piteå Kommuns strategi för att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser. Det övergripande syftet är att bibehålla och utveckla fysisk, psykisk och social hälsa, det 
vill säga att må bra i arbetet och på fritiden. Med friskvård menas alla aktiva åtgärder som vidtas för att 
främja hälsan på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil. Friskvårdsarbetet tar 
sin utgångspunkt i det friska hos medarbetaren och utifrån detta utvecklas och främjas resursen hälsa. 

4.3.2 Rökfri arbetstid 

Rökfri arbetstid råder för samtliga medarbetare på Piteå kommun i syfte att bevara och förbättra hälsan 
genom att skapa rökfria miljöer och skapa förutsättningar för minskad rökning. Ingen 
kund/brukare/elev/besökare ska heller ofrivilligt utsättas för tobaksrök. 

4.3.3 Alkohol och andra droger 

Alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från alkohol och andra droger under arbetstid. Bruk 
av alkohol och andra droger ska inte förekomma vid arbete och inte heller på fritiden så att arbetet 
påverkas. 

4.3.4 Rehabilitering 

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvaret för att en arbetslivsinriktad rehabilitering 
organiseras och bedrivs. Detta innebär att arbetsgivaren ska uppmärksamma ohälsa bland de anställda 
och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Rehabiliteringsarbetet ska bedrivas effektivt 
och strukturerat i nära samarbete med medarbetaren. Målet med rehabiliteringsarbetet är att 
medarbetaren ska öka hälsan och återfå arbetsförmåga för att snabbt kunna återgå till arbete. 

4.4 Lönepolitik 
Löner och lönebildning bygger på de intentioner som finns i de centrala löneavtalen. Samma 
princip för lönesättning gäller oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, 
sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
anställningsform och sysselsättningsgrad. För att klara framtidens kompetensförsörjning ska 
Piteå kommun vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med villkor, utveckling och kultur på 
arbetsplatserna. Lönen är ett verktyg för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna. 
Lönekartläggning ska genomföras årligen i syfte att säkerställa att oskäliga löneskillnader inte 
finns inom organisationen. 

4.5 Chefers förutsättningar 
Chefer i Piteå kommun är arbetsgivarens företrädare med uppdrag att leda verksamheten mot bestämda 
mål inom fastställda ramar och resurser. En chef är också en ledare vilket innefattar den 
relationsrelaterade delen av chefskapet och utgår från Piteå kommuns gemensamma värdegrund Våga-
Låga-Förmåga. 

I syfte att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskap finns ett riktmärke för antal underställda; 

 Chefer i första linjen max 30 medarbetare. 
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 Chefer som har verksamheter som bedrivs dygnet runt eller som har flera geografiskt spridda 
enheter max 25 medarbetare. 

 Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer. 
 Minsta antal underställda per chef 10 personer. 

Det ska finnas en samsyn för chef- och ledarskap och uppdraget ska vara tydligt. Chefernas ledarskap 
ska utvärderas regelbundet och det ska finnas tillgång till kvalitativ kompetensutveckling på lika villkor. 

5. Avsluta 
Medarbetare som avslutar sin anställning på Piteå kommun skall ha en positiv bild av kommunen som 
arbetsgivare och kunna vara en god ambassadör och bidra till vår förmåga att attrahera nya medarbetare. 
Avslut på grund av omställning och avveckling ska kännetecknas av respekt för den enskilde 
medarbetaren. 
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