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Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-november överskott med 86,6 mkr, att jämföra med överskott på 
87,6 mkr samma period föregående år. Semesterlöneskuldsförändringen påverkar periodresultatet positivt med 
14 mkr, att jämföra med 7 mkr samma period föregående år. 
För helåret prognostiserar kommunen överskott med 40,4 mkr, motsvarande 1,7 % av skatter och generella 
statsbidrag. Jämfört med den prognos som lämnades per oktober är det en klar förbättring vilket förklaras av flera 
faktorer, både inom finansieringsverksamheten och på nämndssidan. Bland annat har prognosen för vissa 
pensionskostnader justerats ned och den statliga ersättningen för ökat bostadsbyggande har fallit ut med ett högre 
belopp än vad som var prognostiserat i oktober. Nämnderna förbättrar sammantaget budgetavvikelsen med knappt 
11 mkr jämfört med oktoberprognosen. 

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov helår 2018 helår 2018 helår 2017 
2018 2018 2018 2017 
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Verksamhetens intäkter 493 873 680 819 -186 946 487 587 543 311 740 157 578 100 

Verksamhetens kostnader -2 558 687 -2 768 889 210 202 -2 480 479 -2 855 694 -3 020 119 -2 799 145 

Avskrivningar -100 273 -106 273 6 000 -96 076 -108 779 -115 943 -106 641 

Verksamhetens -2 165 087 -2 194 343 29 256 -2 088 968 -2 421 162 -2 395 905 -2 327 686 
nettokostnader 

Skatteintäkter 1 902 099 1 909 050 -6 951 1 862 244 2 075 510 2 069 855 2 035 962 

Generella statsbidrag 331 458 329 484 1 974 296 813 366 150 359 464 323 617 

Finansiella intäkter 25 041 22 299 2 742 22 357 26 379 23 464 22 959 

Finansiella kostnader -6 961 -4 974 -1 987 -4 870 -6 494 -5 427 -5 954 

Periodens resultat 86 550 61 516 25 034 87 576 40 383 51 451 48 898 

Semesterlöneskuldens 13 678 6 959 -4 436 
resultateffekt 

Resultatets andel av skatter och 3,9 % 1,7 % 2,1 % 2,1 % 

generella stadsbidrag 

Likviditet 

Nyinvesteringarna har under året utvecklats långsammare jämfört med budget och de prognoser som gjordes i början 
av året. Detta har gjort att kassaflödet inte belastats lika hårt och den upplåning som i kommunen var budgeterad 
under 2018 har inte genomförts under året. Prognosen är som alltid osäker och stor variation uppstår utifrån när i tid 
upplåningen i koncernen genomförs. 
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-95 529 -850 64 

Investeringar 

Under perioden januari-november har 167 mkr investerats vilket är lägre än budgeterat, bland annat förklarat av brist 
på personella projektledarresurser. Den totala investeringsbudgeten för året är 348 mkr vilket inkluderar projekt 
förskjutna från tidigare år. Ingen prognos på investeringsutfallet görs per november. Nedan presenteras urval av 
några större pågående projekt med senaste prognos för årets utfall. (budget 2018 inom parentes) 

 Nytt vård- och omsorgsboende, 33 mkr (56) 
 Reinvesteringar fastigheter, 19 mkr (16) 
 Skolstrukturförändringar, 15 mkr (55) 
 Fåröbron, 16 mkr (16) 
 Om- och tillbyggnad produktionskök, 14 mkr (16) 
 Reinvesteringar gator, 11 mkr (13) 

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-november på -3,7 mkr. 
Budgetavvikelsen motsvarande period föregående år var -0,1 mkr. Underskott redovisas av socialnämnden -
41,2 mkr, barn- och utbildningsnämnden -0,1 mkr och kommunfullmäktige -0,1 mkr. Övriga nämnder visar 
periodutfall i linje med budget eller överskott. 
För helåret prognostiseras sammantaget underskott för nämnder och styrelse om -41,1 mkr (-50,9), varav 
socialnämnden prognostiserar -50,3 mkr (-52,0), barn- och utbildningsnämnden -3,6 mkr (-8,2) och 
kommunfullmäktige -0,9 mkr (-0,9). 
Se kommentar från respektive nämnd nedan. 

Prognos 
Budget- Budget- budget- Budget-

Nettokostnad Budget avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

tkr Jan-Nov 2018 Jan-Nov Jan-Nov Jan-Nov helår 2018 helår 2017 
2018 2018 2017 

Kommunfullmäktige 5 668 5 573 

Kommunstyrelsen 193 084 208 408 15 323 12 997 4 253 8 195 

- KS gemensam 0 13 925 13 925 7 464 10 314 3 936 

- Kommunledningsförvaltningen 158 623 158 631 8 4 056 -7 125 3 927 

- Räddningstjänsten 34 461 35 852 1 390 1 477 1 064 332 

Barn- och utbildningsnämnden 795 303 794 436 -867 -9 764 -3 600 -16 819 

Fastighets- och 72 950 83 528 10 578 18 844 2 500 2 975 
servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 114 257 118 245 3 988 4 990 564 3 448 

Miljö- och tillsynsnämnden 3 530 3 808 278 56 330 56 

Samhällsbyggnadsnämnden 143 152 151 441 8 290 7 828 6 010 731 

Socialnämnden 820 232 779 075 -41 157 -35 229 -50 296 -38 688 

Överförmyndarnämnden 3 413 3 372 -41 -332 0 -202 

Summa nämnder/styrelse 2 151 588 2 147 886 -3 702 -81 -41 089 -40 240 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden underskott med -0,1 mkr och för helåret 
prognostiserar verksamheterna sammantaget underskott om -0,9 mkr. Underskottet förklaras av att valnämndens 
kostnader för höstens val överstigit budget, framförallt kopplat till arvoden. Till följ av ändrade regler tillsattes 
många nya röstmottagare som nu grundutbildats. En högre bemanning än kraven användes i vallokalerna på valdagen 
då nämnden ville erbjuda alla nyutbildade möjlighet att praktisera sina nya kunskaper. Detta ses som en klok 
investering inför kommande val och då närmast vårens EP-val. Nya externa regler medförde även krav på högre 
bemanning jämfört med tidigare val under hela förtidsröstningen, vilket är en tydligt bidragande orsak till 
budgetavvikelsen. 
För revisonen och fullmäktige prognostiseras helårsutfall i linje eller något bättre än budget. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 13,9 mkr, varav 
kommunledningsförvaltningen redovisar nollresultat och kommunstyrelsens gemensamma poster överskott med 
13,9 mkr. 
Helårsprognosen visar sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 3,2 mkr varav 
kommunledningsförvaltningen prognostiserar underskott på -7,1 mkr medan kommunstyrelsens gemensamma poster 
redovisar överskott med 10,3 mkr. 
Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av att kostnader för nödvändiga insatser till följd av 
övergripande uppdrag och målsättningar belastat förvaltningen ekonomiskt under året. Kostnaderna för kommunens 
företagshälsovård har minskat under 2018 och hjälper till att täcka underskott som finns för friskvård och 
personalsystem. Vakanser som funnits under är tillsatta under hösten vilket också påverkar resultatet. Överskottet för 
kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade medel som finns till förfogande samt 
kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens utfall för perioden visar överskott på 1,4 mkr. För helåret prognostiseras budgetavvikelse på 
1,1 mkr. Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade inköp bl.a för att 
kompensera förstörd utrustning från sommaren bränder. Ekonomiskt har den operativa verksamheten stora 
underskott avseende personal- och driftkostnader beroende på många bränder och olyckor under året. Underskottet 
balanseras av mycket större intäkter, delvis pga hjälp till andra kommuner vid sommarens skogsbränder. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utfallet till och med november visar underskott om -0,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 
8,8 mkr. Den ekonomiska situationen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och 
resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -3,6 mkr, vilket är en avvikelse om 0,4 %. 
Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 
2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som initialt 
avsåg 2019 belastar 2018. Förvaltningen har erhållit delar av sökt ersättning från Migrationsverket avseende 
extraordinära kostnader. Den totala omfattningen är fortfarande oklar. I prognosen samt periodens resultat ingår 
4,6 mkr. 
Gymnasiet redovisar överskott om -2 mkr i överskott för perioden, vilket även motsvarar helårsprognosen för 2018. 
Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet, 
men effekten kommer vara mest märkbar under 2019. 
Under året har flera verksamhetsområden redovisat underskott vilka har hanterats utifrån det begränsade 
handlingsutrymme som finns. Andra verksamhetsområden som påverkar resultatet är tilläggsbelopp samt extra 
stödresurs för grundskola som redovisar underskott om -8,7 mkr. Omfördelningar har gjorts från bland annat 
Språkslussen för att till del kompensera detta underskott. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter 
samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om -2,6 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att 
inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Trots ersättningen från Migrationsverket är förvaltningens 
ekonomi ansträngd. Med ett fortlöpande arbete kring återhållsamhet bedöms helårsutfall på -3,6 mkr vara realistiskt. 

Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 10,4 mkr varav kapitalkostnad 3,7 mkr pga 
senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden visar på -0,8 mkr. Alla avdelningar förutom fastigheter visar 
överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning med anledning av den 
stränga vintern. 
Fastigheters helårsprognos är underskott på -3,4 mkr varav snöröjning -4,5 mkr samt tillkommande kostnader skador 
tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. Med anledning av ovanstående har 
avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket innebär att underhållsåtgärder 
förskjuts med 2,5 mkr. 
Helårsprognosens för fastigheter har förbättras vilket främst beror på att skadorna som prognostiserades inte var så 
omfattande som befarades samt att delar av kostnaderna kommer att belasta nästa år. Dessutom har underhållsprojekt 
Norrgårdens och Klubbgärdets förskola övergått till reinvesteringsprojekt i och med att underhållet blev mer 
omfattande än först beräknad. Fastighets- och servicenämnden har beviljat överföring av driftanslag till 

(54 av 171)
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investeringsanslag med upp till 5 mkr, med krav att förvaltningen visar överskott vid årsbokslutet, enligt gällande 
VEP. 
För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr. 
Sjukfrånvaron är i snitt 5,8% (till och med oktober). En försämring med 0,2 procentenheter från september. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,0 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en fordran 
på förutbetalda semesterlöner med 0,3 mkr. Överskottet för perioden hänförs till lägre personalkostnader än beräknat 
pga. utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet 
med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takskottning samt oförutsedda 
reparationskostnader av maskiner på LF Arena samt Lindbäcksstadion. Dessutom har branden i Norrfjärdens 
sporthall medfört en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. 

(55 av 171)

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 0,6 mkr. Förändring av semesterlöneskulden innebär en 
resultatförsämring under årets avslutande månader. Anläggning- och parkverksamheterna förväntas nå sämre resultat 
på grund av planerade reparationskostnader samt ökade energikostnader. I övrigt kvarstår utbetalningar av 
investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar som kommer att ske i slutet på året. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar överskott med 8,6 mkr vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
Statsbidragen för vuxenutbildning har under 2018 varit ovanligt höga samtidigt som Piteå kommun producerat mer 
än andra kommuner inom femkanten. Även övriga riktade statsbidrag har varit ovanligt höga för 2018. 
Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 1 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar 
främst om kostnader för snöröjning, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd. Andra negativa avvikelser 
är omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget, ökade kostnader för samhällsbyggande i form av 
övergripande planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. 
Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 6,3 mkr som förklaras av de höga statsbidragen avseende 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, med cirka 11 mkr. 

Miljö och tillsynsnämnden 

Utfallet för perioden visar överskott med 0,3 mkr och årsprognos sätts till 0,3 mkr. Periodens överskott förklaras av 
höga intäkter och vakanta tjänster. Årsprognosen förklaras av ett inställt nämndsmöte, vakanta tjänster och högre 
intäkter än budgeterat samt god ekonomistyrning. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. Prognosen för helåret är en 
budgetavvikelse på -50,3 mkr. 
Stöd och omsorg har det största underskottet inom förvaltningen. Avdelningen har gjort en stor förbättring i 
helårsprognosen de senaste månaderna där det syns att åtgärder inom olika verksamheter har gett effekt, exempelvis 
omfördelning av personal inom psykiatri- och LSS-boendena. Avdelningen har för 2018 fått 0,5 mkr i budget för 
rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför 
att dessa medel inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är 
dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 Placeringar utanför kommunen för kvinnofridsverksamheten samt ökade personal-kostnader på grund av 
överanställningar i olika verksamheter försämrar prognosen inom stöd till barn och familj. 

 Inom försörjningsstöd har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt under november månad. Fler 
ärenden har handlagts under november 2018 än någonsin tidigare. Den gruppen som ökar mest är ”25 - 64 
år” och framförallt arbetslösa. 

 Inom psykosocialt stöd har avvikelsen fortsatt minskat för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket 
kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Prognosen för stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 0,2 mkr sedan föregående månad. Antal 
beställda hemtjänsttimmar fortsätter att gå ned men kostnaderna för färdtjänst stiger på grund av ökade resor 
till daglig verksamhet. 
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Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra 
årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt 
att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Många utförda hemtjänsttimmar, höga 
vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen är de främsta anledningarna till 
den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett av områdena som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena 
inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som 
har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader. 

 Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att ta in 
bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med november. 

 Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under avdelningsgemensamt 
där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 

 Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt 
avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden redovisar utfall om -0,1 mkr för perioden och prognostiserar helårsutfall i linje med budget. 
Nytt för i år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för 
ensamkommande barn övergått till ett schablonbelopp per barn istället för ersättning av faktiska kostnader. 
Förändringen medför en ökad ekonomisk osäkerhet men i takt med att antalet ensamkommande barn minskat den 
senaste tiden bedöms de ekonomiska riskerna som rimliga utifrån nuvarande situation. 
Från den 1 januari 2019 kommer Piteå kommun vara värdkommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans 
med Älvsbyns kommun. 

(56 av 171)
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Personal 

Nyckeltal 
Utfall kvinnor 

Okt 2018 

Utfall män 

Okt 2018 

Utfall Okt 

2018 

Utfall Okt 

2017 

Sjukfrånvaro, % 6,8 % 2,6 % 6,8 5,9 

Andel heltidstjänster, % 94,3 % 95,4 % 94,6 % 94 % 

Antal timmar som utförs av timanställda 30 178 8 902 39 080 36 260 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 93,8 % 93,1 % 

Sjukfrånvaron ökar i jämförelse med oktober föregående år. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar, männens 
minskar i förhållande till föregående år. 

Kommunens heltidsmått undantar de anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden, till exempel 
personlig assistans och de med någon form av pensionsdel. Med dessa undantag har 94,6 % en heltidsanställning. 
Det är generellt fler män än kvinnor som har heltidsanställningar. Nyttjandet av timanställda ökar något i förhållande 
till samma period föregående år, framförallt bland kvinnor. Ökningen sker i huvudsak inom socialtjänsten. 
Kvinnornas lön i förhållande till männens minskar en aning i förhållande till september, däremot ökar det något i 
förhållande till oktober föregående år. 

Befolkning 
Utfall kvinnor Utfall män Utfall Okt Utfall Okt 

Nyckeltal 
Okt 2018 Okt 2018 2018 2017 

Antal invånare 20 913 21 191 42 104 42 214 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 12 071 12 860 24 931 25 131 

Befolkningen hade i slutet av oktober minskat med 4 invånare i jämförelse med september. I slutet av oktober hade 
Piteå kommun 42 104 invånare vilket är 80 färre än vid årsskiftet. 

Jan-Okt 2018 Jan-Okt 2017 

Födda 334 361 

Döda 394 379 

Födelseöverskott -60 -18 

Inrikes inflyttning 1 108 1 237 

Inrikes utflyttning 1 421 1 396 

Inrikes flyttningsöverskott -313 -159 

Invandring 331 530 

Utvandring 41 53 

Invandringsöverskott 290 477 

Justeringar 3 10 

Folkökning -80 310 

Invånarantalet har under oktober månad påverkats av betydligt fler dödsfall (53) än födslar (21). Detta gör att 
födelseunderskottet hittills i år summerar till -60. 
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Antalet invånare fortsätter också att påverkas av Migrationsverkets verksamhet i kommunen genom de beslut som 
myndigheten fattar i enskilda ärenden. Antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Piteå 
kommun med uppehållstillstånd är på ungefär samma nivå som vid oktobers månadsrapport, dvs omkring 50 
invånare. 
Kommuninvånarregistret, där befolkningsstorleken dagligen kan mätas, indikerar att befolkningen ökar något i 
november och december, dock inte till 2017 års decembernivå. 

Arbetslöshet 
Utfall 

Utfall män Utfall Nov Utfall Nov Länet Nov Riket Nov 
Nyckeltal kvinnor 

Nov 2018 2018 2017 2018 2018 
Nov 2018 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 

5,1 % 5,4 % 5,2 % 5,8 % 5 % 5,5 % 

Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 
år 

2,5 % 2,7 % 2,6 % 3 % 2,6 % 2,9 % 

Andel i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år 

2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,7 % 2,4 % 2,6 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller 

i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år 

7 % 9,9 % 8,5 % 8,6 % 6,7 % 5,5 % 

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

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

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

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

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

18,7 % 22,3 % 20,5 % 22,1 % 14,1 % 14,4 % 

Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

7 % 9,8 % 8,3 % 13,6 % 6,1 % 7 % 

Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % 
av befolkningen 

11,8 % 12,5 % 12,1 % 8,4 % 8,1 % 7,5 % 

Arbetslösheten fortsätter att minska i Piteå när november 2018 jämförs med samma månad 2017, det gäller 
arbetslösheten totalt (-0,1) och i de två delgrupperna; ungdomar 18-24 (-0,1) samt utrikes födda (-1,6). Dock har 
närliggande kommuner i Norrbotten minskat sin arbetslöshet mer och den totala arbetslösheten likväl som 
ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland utrikes födda är nu högre i Piteå än länsgenomsnittet. Förklaringar 
till varför Piteås arbetslöshet är markant högre bland utrikes födda i än i länet och riket har diskuterats med 
Arbetsförmedlingen utan att några tydliga orsaker framkommit. Ytterligare undersökningar kring differensen 
kommer att göras inför årsredovisningen. 
Tillväxten av nya jobb fortsätter, men ökningen blir inte lika snabb som tidigare. Det visar Arbetsförmedlingens nya 
prognos. Myndigheten ser framför sig ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och 
utrikes födda. Samtidigt har många arbetssökande svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer 
med kort utbildning. För att inte fler ska bli långtidsarbetslösa behövs fortsatt fokus på utbildning, enligt 
Arbetsförmedlingens bedömning. 



 
 
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
  

 

       

             

       

                

             

              

 

 

 
      

        
       

      
       

     
 

      
    

 
    

   
     

       
 

      
     

   

 
  

Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Månadsuppföljning ekonomi november 2018 

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Nov -18 Okt -18 Nov -18 Okt -18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 3 958 3 803 2 575 1 415 

Stöd och omsorg -34 985 -33 181 -41 028 -43 878 

Äldreomsorgen -10 267 -8 017 -11 843 -9 493 

Totalt Socialförvaltningen -41 293 -37 395 -50 296 -51 956 

Sammanfattning 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har gjort 
en stor förbättring i helårsprognosen de senaste månaderna där det syns att åtgärder inom olika 
verksamheter har gett effekt, exempelvis omfördelning av personal inom psykiatri- och LSS-
boendena. Avdelningen har för 2018 fått 0,5 mkr i budget för rekrytering av familjehem och 
0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa 
medel inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. 
Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 Placeringar utanför kommunen för kvinnofridsverksamheten samt ökade personal-
kostnader på grund av överanställningar i olika verksamheter försämrar prognosen inom 
stöd till barn och familj. 

 Inom försörjningsstöd har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt under 
november månad. Fler ärenden har handlagts under november 2018 än någonsin 
tidigare. Den gruppen som ökar mest är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa. 

 Inom psykosocialt stöd har avvikelsen fortsatt minskat för både LSS-boendena och 
psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Prognosen för Stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 0,2 mkr sedan 
föregående månad. Antal beställda hemtjänsttimmar fortsätter att gå ned men 
kostnaderna för färdtjänst stiger på grund av ökade resor till daglig verksamhet. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett 
rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhets-
områdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har 
tillkommit; hälso- och sjukvård. Många utförda hemtjänsttimmar, höga vikariekostnader, det 
stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen är de främsta anledningarna till 
den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett av områdena som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att 
de flesta boendena inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, 
utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och 
således mera vikariekostnader. 

 Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att 
ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med november. 

 Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under 
Avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 

 Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens 
äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att 
omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott 
om 3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period 
föregående år var budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 
2,6 mkr. 

 Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,5 mkr. Sjukfrånvaron bland bemannings-
planerarna har inte ersatts under hösten. Den höga bokningsgraden av sjuksköterskor 
och undersköterskor mot äldreomsorgen har påverkat poolens resultat positivt. 

 Kommunens tolkning av Skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla 
i september har påverkat resultatet något. Utbetalning av reseersättning beräknas kosta 
bemanningspoolen ca 35 tkr i månaden under 2019. 

 Administrativa enheten visar ett överskott på drygt 2,0 mkr. Enheten har under hela 
2018 haft vakanser i tjänster inom ekonomi, IT och kvalitet samt lägre 
personalkostnader för ersättning av administrativchef halva året. Vissa oförutsedda 
kostnader har uppkommit såsom utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av 
avgångsvederlag samt ökad lokalhyra. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

3 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% 
i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

nov-18 okt-18 nov-18 okt-18 

Avdelningsgemensamt 1 750 1 774 212 312 

Stöd till försörjning -3 512 -3 376 -4 200 -4 750 

Stöd till vuxna med funktionshinder -9 160 -9 348 -11 390 -11 590 

Stöd till barn och familjer -18 951 -17 447 -20 800 -21 350 

Psykosocialt stöd -4 093 -4 784 -4 850 -6 500 

Total Stöd och omsorg -33 966 -33 181 -41 028 -43 878 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 
jämfört med föregående år. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt under 
november månad. De har skett en kostnadsökning på 68% mellan 2016 och 2018 (1,8 
mkr nov 2016 till 3,0 mkr nov 2018). Prognosen för försörjningsstöd sätts till -7,8 mkr. 

 Sjukriven personal som inte har ersatts samt minskade personalkostnader i övriga 
verksamheter förbättrar prognosen något. 

 Under november månad är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa utan ersättning den 
gruppen som ökar mest bland de hushållen som ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett 
arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa. Målet är att 
förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. 

 För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring 
förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I 
arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en 
gemensam planeringsdag är inplanerad. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Stöd till vuxna med funktionshinder 
Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder ser stora utmaningar med Försäkringskassans 
ändrade bedömningar inom personlig assistans vilka leder till ökade kostnader hos Piteå 
kommun. 

 Personlig assistans har till och med november en budgetavvikelse på -8,8 mkr. Både 
kostnaderna för egen produktion och intäkterna från Försäkringskassan har varit stabila 
under november månad, därför blir prognosen för helåret oförändrad och sätts till -9,0 
mkr. 

 Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt, de har ökat med ca 0,2 mkr per 
månad under hösten. Antal resor med färdtjänst har blivit fler under året sedan de 
dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen och Onyxen flyttade till Furunäset. 

 Kostnaderna för beställning av hemtjänsttimmar minskar ytterligare under november. 
Årsprognosen för hela området sätts till -11,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Budgetarbetet inom personlig assistans har påbörjats. Tillsammans med cheferna har 
bättre budgeteringsförutsättningar skapats för att förbättra ärendenas resultat för 2019. 
Speciellt fokus på jourärenden som har visat ett stort underskott under 2018. 

 En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt 
minskat antalet hemtjänsttimmar vilket förväntas minskat kostnaderna på helårsbasis 
med 1,6 mkr. 

Stöd till barn och familj 
Händelser 

 Verksamheten har inga nya placeringar på institution per sista november. 
 Färre placeringar i familjehem har gjort att kostnaderna minskat under november. 

Förstärkt familjehem har dock ökade kostnader på grund av att nya placeringar görs 
direkt på förstärkt familjehem i brist på vanliga familjehem. 

 Övriga verksamheter inom stöd till barn och familj såsom familjerätt eller kvinnofrid 
har försämrad prognos vilket beror på höga personalkostnader på grund av över-
anställningar eller placeringar utanför kommunen till höga dygnskostnader. 

 Prognosticerade kostnader gällande konsultköpt för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr 
avser utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. 

 Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -19,0 mkr och prognosen för helåret 
sätts till -20,8 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att 
genom detta inte behöva placera lika många barn och unga. Implementering påbörjas med att 
beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart i 
december 2018. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade per sista november 16 st varav två 
LVM (Lagen om vård av missbrukare). Totalt under året till och med november har det 
varit fyra LVM-placeringar. Budgetavvikelsen för institutionsvård uppgår till -5,3 mkr 
och prognosen för helåret är -6,1 mkr. 

 Budgetavvikelsen inom psykiatri- och LSS-boendena fortsätter att minska vilket kan 
ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med november på -4,1 mkr och 
prognosen för helåret är -4,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 34% jämfört med 
föregående månad vilket till största delen beror på förbättrat resultat för LSS-boendena. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten planerar inför 2019 att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens 
för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning. 
Utredning för en ny servicebostad enligt LSS är påbörjad. Sökandet efter lämplig fastighet 
pågår i samtal med fastighetsägare. 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budget-
avvikelse. Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Nov -18 Okt -18 Nov -18 Okt -18 

Avdelningsgemensamt -7 793 -5 880 -8 600 -5 100 

Framtidens äldreomsorg 1 956 2 027 2 000 1 700 

Ordinärt boende 3 029 2 350 2 400 1 050 

Särskilt boende -5 908 -5 577 -5 400 -5 400 

Hälso- och sjukvård -2 268 -1 986 -2 400 -1 900 

Omvårdnadsintäkter 1 134 1 004 1 200 1 200 

Semesterlöneskuld -417 44 -1 043 -1 043 

Totalt Äldreomsorg -10 267 -8 017 -11 843 -9 493 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har en budgetavvikelse på -7,8 mkr till och med november. De 
flesta konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. 
Anledningen till detta är att det vid ingången av 2018 fanns en budget motsvarande 
181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i 
beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I november 
utförs betydligt fler timmar än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort 
underskott för beställare hemtjänst. 

 Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på 
hemtjänsttimmarna. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon märkbar 
effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots 
avgiftshöjningen. 

 Eftersom Norrgården varit drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står 
tomma på grund av renovering. Ca 23 personer står i kö för särskilt boende och har 
således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. Trots högt tryck på boendeplatser lyckas 
äldreomsorgen klara sig nästan helt utan betalningsansvar; hittills i år gäller det bara ett 
dygn. 

 Ett EU-projekt som har påbörjats under 2018 kommer att överföras till 2019 och 
påverkar således inte resultatet i år. 

 Den höga nivån på hemtjänsttimmarna förväntas hålla i sig resten av året och 
underskottet ser ut att bli större än det som beräknades förra månaden, därför sätts 
helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -8,6 mkr. 

 Framtidens äldreomsorg har till och med november ett resultat på 2,0 mkr. Framtidens 
äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att 
flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 2,0 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har per november ett resultat om 1,1 mkr och helårsprognosen 
är 1,2 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. Jobba vidare 
med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika betalningsansvar. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Ordinärt boende 

Händelser 

 Ordinärt boende har ett periodresultat på 3,0 mkr per november. De flesta 
verksamheterna gör plusresultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara 
budgeten. Anledningen till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland 
såväl boende som personal, detta syns på såväl personal- som materialbudgeten. Inom 
nattpatrullen har personalen utökats med 1,92 å.a för att klara uppdraget, detta finns det 
ingen budget för. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 
statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot 
avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. Detta i kombination med 
att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen och trygghetslarmen, faktureras sent 
på året gör att helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 2,4 mkr trots ett starkt 
periodresultat. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Schemaläggningen på Äldrecentrat kommer att ses över inför 2019. 

Särskilt boende 

Händelser 

 Särskilt boende har fram till november en budgetavvikelse på -5,9 mkr. En stor del av 
underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det 
fakturerade beloppet till 2,4 mkr. Detta kan jämföras med 2017 då den totala 
årskostnaden för dessa var 1,1 mkr på hela äldreomsorgen. Kostnaden för en inhyrd 
sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal vilket totalt ger en fördyring för 

särskilt boende om ca 1,2 mkr till november. Det har varit brist på sjuksköterskor under 
hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara bemannings-
kraven. Under hösten har behovet minskat och kostnaderna förväntas således avta. 

 Boendena har generellt sett svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är 
oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. 
Extrabemanning dygnet runt kostar verksamheten ca 50 tkr per vecka. På exempelvis 
Mogården har det fodrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren och 
på Hortlaxgården bemannades det upp i november. 

 Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid 
samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen, 
såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och 
Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga 
särskilda boenden uppgår sjuklönerna hittills till drygt 3,1 mkt vilket är 0,5 mkr mer än 
under motsvarande period 2017. Detta leder till att de särskilda boendena inte klarar sin 
budget anseende sjuklöner och vikarieersättningar. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har varit kostsamt för verksamheterna. Det 
är problem med larmsystemet på Källbogården och Norrgården har haft en vattenskada 
och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. Fastighetskontoret som är hyresvärd 
och står för renoveringen på Norrgården ska kreditera äldreomsorgen för tomhållningen 
av platser men kreditfakturan på 0,1 mkr för november månad är försenad. 

 Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Detta i 
kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att 
helårsprognosen sätts till -5,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under hösten har samtliga boendechefer haft en grundlig genomgång av ekonomin 
tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta har 
budgetavvikelserna kunnat tydliggöras och till viss del åtgärdas. Arbetet kommer att 
fortsätta även under 2019. 

 Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande sjuksköterskor för att på sikt 
kunna erbjuda dem en tjänst efter avslutade studier. Med fler anställda sjuksköterskor 
skulle kostnaderna för bemanningssjuksköterskor minska. 

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

 Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,3 mkr till och med november. Hemsjukvård 
dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till 
hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket 
innestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats. Det innebär 
att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta 
distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full 
budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat. 

 Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Rehabteamet har behövt bemanna 
upp för att klara av sitt uppdrag. Utöver detta så har två personer gått i pension med 
mycket innestående semester vilken utbetalas under hösten. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -2,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

En grundlig genomgång av materialbudgeten för hemsjukvård dag och rehabteamet kommer 
att göras inför 2019. 

(66 av 171)
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Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. november 

Verksamhet 

Budget jan-

nov 2018 

Utfall jan-nov 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2018 

Utfall jan-nov 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

26 887 

1 536 

3 540 

21 250 

562 

22 929 

1 589 

3 537 

18 421 

-617 

3 958 

-53 

3 

2 829 

1 179 

25 972 

1 421 

15 087 

9 315 

149 

-2 211 

73 

-3 811 

907 

620 

28 720 

1 675 

3 862 

23 183 

0 

2 575 

-50 

100 

2 410 

115 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

9,0% 

-3,0% 

2,6% 

10,4% 

STÖD O OMSORG 305 019 340 003 -34 985 327 698 -34 758 333 079 -41 028 -38 222 -12,3% 

Avdelningsgemensamt 5 677 3 927 1 750 2 758 2 135 6 941 212 2 553 3,1% 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

917 

-834 

6 252 

-657 

305 

-946 

6 152 

-1 584 

611 

112 

100 

927 

252 

-828 

4 115 

-781 

665 

12 

1 363 

94 

1 000 

-910 

6 851 

0 

650 

100 

150 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

65,0% 

-11,0% 

2,2% 

Stöd till försörjning 41 674 45 186 -3 512 44 464 -2 490 45 489 -4 200 -1 572 -9,2% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

16 854 

24 820 

23 766 

21 420 

-6 912 

3 400 

21 211 

23 253 

-4 553 

2 063 

18 388 

27 101 

-7 750 

3 550 

-4 175 

2 603 

-42,1% 

13,1% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 64 959 75 138 -10 180 68 525 -5 505 70 802 -11 390 -6 211 -16,1% 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

Stöd till barn och familj 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

5 793 

3 157 

3 064 

45 680 

7 265 

68 989 

4 755 

6 050 

12 407 

45 778 

7 287 

3 350 

4 406 

54 463 

5 631 

87 940 

13 269 

7 988 

13 019 

53 664 

-1 495 

-193 

-1 342 

-8 784 

1 633 

-18 951 

-8 514 

-1 938 

-612 

-7 886 

6 007 

3 201 

4 081 

48 806 

6 430 

82 063 

13 226 

6 873 

14 450 

47 515 

-370 

-90 

-1 102 

-4 707 

764 

-18 997 

-8 918 

-823 

-2 041 

-7 215 

6 320 

3 445 

3 343 

49 764 

7 930 

75 280 

5 188 

6 600 

13 545 

49 948 

-1 700 

-300 

-1 500 

-9 000 

1 110 

-20 800 

-9 400 

-2 600 

-700 

-8 100 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

-22 193 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

-26,9% 

-8,7% 

-44,9% 

-18,1% 

14,0% 

-27,6% 

-181,2% 

-39,4% 

-5,2% 

-16,2% 

Psykosocialt stöd 123 720 127 812 -4 093 129 889 -9 901 134 567 -4 850 -10 800 -3,6% 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

573 

24 357 

70 611 

2 594 

13 437 

15 006 

12 678 

10 654 

12 413 

8 518 

19 661 

445 

24 947 

70 331 

1 726 

13 634 

15 244 

12 342 

10 615 

13 209 

13 875 

18 214 

129 

-590 

279 

867 

-197 

-238 

336 

39 

-797 

-5 357 

1 447 

406 

23 130 

71 893 

1 250 

12 976 

13 721 

12 877 

10 401 

11 977 

16 269 

18 191 

465 

-859 

-2 406 

1 236 

266 

-2 347 

-1 233 

-100 

-462 

-6 718 

-382 

625 

26 575 

76 622 

2 816 

14 579 

16 281 

13 756 

11 560 

13 467 

9 293 

21 452 

100 

-600 

250 

-6 050 

1 450 

505 

-1 012 

-2 039 

1 358 

137 

-2 257 

-1 281 

-94 

-374 

-7 490 

-764 

16,0% 

-2,3% 

0,3% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-65,1% 

6,8% 

(67 av 171)



    
       

       

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. november 

Verksamhet 

Budget jan-

nov 2018 

Utfall jan-nov 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2018 

Utfall jan-nov 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 447 170 457 436 -10 267 431 081 1 737 487 462 -11 843 1 264 -2,4% 

Avdelningsgemensamt 109 693 117 486 -7 793 104 646 264 118 887 -8 600 5 086 -7,2% 

Betalningsansvar 436 7 429 151 158 476 400 187 84,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 87 288 97 977 -10 689 92 470 -6 302 94 570 -11 000 -6 716 -11,6% 

Färdtjänst 2 521 2 540 -19 2 473 47 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 19 448 16 963 2 486 9 551 6 361 21 091 2 000 1 836 9,5% 

Framtidens äldreomsorg 2 810 853 1 956 2 925 2 584 2 914 2 000 2 393 68,6% 

Ordinärt boende 68 992 65 963 3 029 69 487 1 494 75 167 2 400 -48 3,2% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 23 256 20 884 2 372 20 333 -730 25 476 2 500 -394 9,8% 

Äldrecentrat 22 376 23 234 -858 1 916 377 24 296 -800 362 -3,3% 

Bostadsanpassning 3 337 2 747 590 2 895 441 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 20 024 19 099 926 44 342 1 406 21 755 700 221 3,2% 

Särskilt boende 238 928 244 836 -5 908 234 577 -3 526 259 241 -5 400 -3 602 -2,1% 

Österbo 22 946 22 429 517 22 424 -1 24 892 500 45 2,0% 

Källbogården 19 793 20 708 -915 18 602 -232 21 476 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 16 876 17 255 -379 17 004 -226 18 310 -400 -154 -2,2% 

Norrgården 26 314 26 600 -286 25 881 -23 28 543 -200 102 -0,7% 

Mogården 26 951 28 229 -1 278 26 770 -56 29 229 -1 300 -259 -4,4% 

Hortlaxgården 26 939 28 054 -1 115 28 167 -1 623 29 217 -1 200 -1 664 -4,1% 

Roknäsgården 19 400 20 029 -628 19 456 -57 21 046 -600 -135 -2,9% 

Berggården 30 721 31 126 -405 28 889 -153 33 326 -400 -190 -1,2% 

Rosågränd 8 424 9 135 -712 8 954 -712 9 135 -700 -760 -7,7% 

Munkberga 18 566 19 531 -965 18 460 -771 20 135 -1 000 -938 -5,0% 

Villa Utkiken 7 681 7 351 330 1 859 -43 8 333 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 14 318 14 390 -73 19 971 325 15 600 600 583 3,8% 

Hälso och sjukvård 46 310 48 578 -2 268 39 104 -76 50 403 -2 400 -170 -4,8% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

29 137 

17 173 

29 984 

18 594 

-847 

-1 421 

23 095 

16 008 

443 

-519 

31 718 

18 685 

-900 

-1 500 

233 

-404 

-2,8% 

-8,0% 

Omvårdnadsintäkter -17 552 -18 687 1 134 -17 946 1 447 -19 150 1 200 1 575 -6,3% 

Förändring semesterlöneskuld -2 010 -1 594 -417 -1 711 -450 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 779 075 820 369 -41 293 784 752 -35 232 849 261 -50 296 -38 688 -5,9% 

(68 av 171)
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 4)(71 av 171)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

§ 6 
Ansökan om fortsatt medlemskap i Arctic Game Lab 
Diarienr 18KS848 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen ansöker om 
fortsatt medlemskap i Arctic Game Lab under åren 2019-2021. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen anslår 250 tkr 

per år under 2019-2021. 

Medel anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 

Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Avtalstid: 2019-2021 
Huvudman: Skellefteå kommun 
Samordnare: Skellefteå Science City 

Genom medlemskap i Arctic Game Lab skapas ett samarbete mellan kommunerna i Norr- och 
Västerbotten med syfte att verka för att dataspelsbranschen utvecklas och blir en ny och viktig 
del av Norra Sveriges näringsliv och arbetsmarknad. 

Övergripande mål: 
-att marknadsföra regionen som ett spelkluster för att attrahera kompetens, kapital, företag 

och utbildningar samt 
-stötta regionens företag att utvecklas på en internationell marknad. 

Arctic Game Lab representerar regionens spelsatsning genom följande aktiviteter: 
-leda den regionala utvecklingen inom spelbranschen med stöd av de lokala resurserna. 
-Samordna aktiviteter och nätverk inom fem verksamhetsområden (Innovation, Academy, 
Incubators, Investment och Marketing) 
-Vårda och utveckla varumärket och varumärkesplattformarna för Arctic Game Lab. 

-Samordna pågående och planerade regionalfondsprojekt riktade mot spelbranschen för 

effektiv resurshantering, synergier mellan aktiviteter och nytta för företagen. 

Kommunernas roll: 
Som medlem i Arctic Game Lab har varje kommun rätt att ta del av de gemensamma 
verktygen men förväntas också vara en aktiv part i samarbetet enligt följande aktiviteter: 

-Betala medlemsavgiften 
-Utse en representant till styrgruppen. 
-Tillsätta en lokal operativ resurs som ska arbeta som en del av Arctic Game Lab teamet. 



   

 

         
             

     
           

          
  

             
          

  
              
           

      
            

      

               
              

              
           

 
           

           
              

           

        

            
             

               
           

   

               
          

                 

                

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

-Arbeta med lokala aktiviteter och events inom de fem verksamhetsområdena. 
-Föra dialog med spelföretagen i sin kommun utifrån deras behov och lyfta gemensamma 
frågeställningar till Arctic Game Lab teamet. 
-Hålla projektledare informerad om pågående dialoger och aktiviteter som relaterar till 
utvecklingen av regionens spelkluster. Projektledare har sekretess gentemot övriga kommuner 

om detta efterfrågas. 

Varumärket: 
Varumärket för Arctic Game Lab ägs av Skellefteå kommun, förvaltas av Skellefteå Science 
City och får användas av medlemskommunerna för aktiviteter som stärker spelklustret. 

Organisation och styrgrupp: 
Arctic Game Lab har sitt säte hos Skellefteå Science City. Styrgruppen består av projektledare 
utsedd av Skellefteå Science City samt en person per betalande medlemskommun. 
Styrgruppsmöten hålls minst en gång per termin. 
Utöver styrgrupp skall Arctic Game Lab tillsätta ett branschråd med representanter från 
näringslivet som skall vara rådgivande till projektledningen. 

Medlemskap: 
Kommuner i Norr- och Västerbotten är fria att ansöka om att bli medlem. Tillträde och 
medlemsavgift skall fastställas av Arctic Game Lab styrgrupp och inträde kan ske vid varje 
nytt kalenderår. Avgiften är 300 000 kronor per år för kommunerna Umeå, Skellefteå och 
Luleå och 250 000 kronor per år för kommunerna Piteå och Boden. 

Ekonomiska principer: 
Den regionala organisationen finansieras via medlemsavgifter och skall användas för att 

uppnå Arctic Game Lab´s målsättningar. Aktiviteterna som sker i medlemskommunerna har 
de lokala resurserna ansvar för. Den regionala funktionen har endast en samordnande roll i 
dessa sammanhang. Specifika satsningar kan finansieras via enskilda kommuner eller övriga 

projekt. 

Några resultat från det senaste årets verksamhet i Piteå: 

Academy 
-kompetenshöjande insatser för studenter och musiker som vill in i spelbranschen, workshops 
och nätverksträffar. Framnäs folkhögskola har fått stöd i att etablera ett nytt utbildningsspår 
för ljud till spel. Insatser är gjorda för att knyta YH utbildningen ”Digital strateg” närmare 

spelbranschen. Påverkansarbete gentemot LTU. Stöttning till gymnasiet för att införa mer 

spelinnehåll i vissa utbildningar. 

Innovation 
-Testbädd: Piteå har tillgång till hela ”labbets” testbädd vid behov och har även viss teknisk 
utrustning för att supporta spelbranschjobb för företag och spelbranschintresserade. Mest 
använt i Piteå är teknik inom VR (virtual reality) som är relativt dyr samt kraftiga datorer för 

spelutveckling.
-Öppna Jam har genomförts i syfte att hitta nya intressanta idéer och skapa prototyper på spel. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 4)(72 av 171)



   

 

             

              
            

              
            

         

             
            

              
          

                 
                  

      

 
            

             
                

              
           

      

              
            

              
 

           

              
            

      
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

Även aktiviteter för att nå nyinskrivna studenter och intressera dessa för labbet har 

genomförts. 

Incubators 
Insatser har gjorts för att knyta Piteås inkubator Go Business närmre spelbranschen och öka 

kompetensen kring spelföretagens behov i en inkubator. Möten med spelföretag och samtal 
med kompetenser inom Arctic Game Lab, detta blir extra värdefullt kommande år då Go 
Business etableras i Skellefteå där spelföretagen är många. Nya underleverantörer av musik 

och ljud som levererar till spelbranschen kan väntas kommande år. 

Marketing 
Piteå har funnits med vid alla tillfällen då klustret representerats nationellt och internationellt 
på mässor och andra nätverksträffar. Några viktiga insatser har skett på spelmässan 
GamesCom i Tyskland, Nordsken i Skellefteå och Sweden Game Arena. Piteås fokus har varit 
att sprida en positiv bild av Piteå som ljud- och musikstad. 

Investment 
Piteå har varit aktiv i en större satsning kring att attrahera kapital där Piteås roll framför allt 

varit att erbjuda hög kompetens inom ljud och musik. Arbetet har lett till att det just nu finns 
två större företagsetableringar på gång till Piteå. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning: 

Datorspelsbranschen är under stark utveckling i regionen, dels via nystartade företag, nya 
etableringar och nya spelutbildningar. Piteå Science Park har deltagit i samverkan de senaste 
tre åren och kan också se en positiv utveckling lokalt främst då det gäller hög kompetens 

inom ljud och musik till företag inom spelbranschen. Satsningen ligger i linje med Piteå 
kommuns insatser på de kulturella och kreativa näringarna, däribland spelutveckling, som 
bedrivs inom ramen för Piteå Science Park. 

Bedömningen är att Piteå Science Park fortsättningsvis bör vara Piteås lokala part i det 
fortsatta utvecklingsarbetet inom Arctic Game Lab och utse representant till styrgruppen samt 
tillsätta en lokal operativ resurs som ansvarar för att de aktiviteter som ingår i 
samverkansavtalet genomförs. 

Skriftlig lägesrapportering av verksamheten förväntas ske två gånger per år till 
kommunstyrelsen. 

Den avgift som krävs för deltagandet i samverkan inryms inte inom Piteå Science Parks 
befintliga budgetram, utan medlen till Arctic Game Lab bör anslås från Tillväxtpolitiska 

reserven. 

Yrkanden 

Johnny Åström (SJV): avslag till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 4)(73 av 171)



   

 

          

 

            
     

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

Helena Stenberg (S) och Anders Lundkvist (S): bifall till kommunledningsförvaltningens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(4 av 4)(74 av 171)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

§ 7 
Ansökan om förskottering av EU-medel till projektledare för 
utvecklingsprojekt Lindbäcksstadion 
Diarienr 18KS847 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar Piteå 
Skidallians förskottering av EU-medel med den summa som Spira Mare beslutar för projekt 

Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Beslutet gäller under förutsättning att medel beviljas via Spira Mare samt att Piteå kommun 
erhåller två platser i styrgruppen för projekt Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven och återförs från Piteå Skidallians så snart 
medel utbetalats från Spira Mare. Om rekvirerade EU-medel inte beviljas återbetalar Piteå 
Skidallians mellanskillnaden mellan beviljade och utbetalda medel till Piteå kommun enligt 
överenskommen avbetalningsplan. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Skidallians ansöker om medel för en projektledare för utvecklingen av 
Lindbäcksstadion. Förstahandsalternativet är att ansöka om medel från EU-programmet Spira 

Mare. Ansökan är inskickad och beslut om medel fattas 2019-03-21. Det finns enligt 
Kommunledningsförvaltningen mycket goda möjligheter att medel beviljas i enlighet med 
ansökan, 1 100 000 kronor, fördelat på 900 000 kronor år 2019 och 200 000 kronor år 2020. 
Förslaget är att Piteå kommun förskotterar medel från Tillväxtpolitiska reserven till Piteå 
Skidallians. Detta för att föreningen skall klara sin likviditet under projektets gång då 

utbetalning av medel från EU programmet erfarenhetsmässigt tar väldigt lång tid. 

Sökande: Piteå skidallians 

Period: 20190321 – 20200321, 12 månaders projekttid 
Projektnamn: Utveckling av Lindbäcksstadion 
Anspråk: 1 100 000 kronor 
Total budget: 1 100 000 kronor 
Kontaktperson: Björn Edenroth, ordförande Piteå Skidallians 

Bakgrund 
Redan på 1960-talet inleddes utvecklingen av dåvarande Vallsbergets skidstadion som alpin-
och längdarena. SM på längdskidor har genomförts 1978, 1999, 2010 samt 2016. Inför SM 
2010 gjorde Piteå kommun stora investeringar och satsningar med Piteå Skidallians, bland 
annat rullskidbana, nya spårdragningar, ny anläggning för snötillverkning, nytt sekretariat, ny 
stadionbelysning samt en ny skidskytteanläggning. Den höga kvaliteten på anläggningen 
bidrog till att Piteå fick arrangera SM-veckan vintern 2016. Inför arrangemanget investerade 

Piteå kommun bland annat i husvagnsplatser, parkeringsytor, belysning och infartsvägar. 
Arrangemangets turismekonomiska omsättning i Piteå uppgick till över 20 mkr. Piteå 
kommun har i den senaste budgeten anslagit medel till investeringar i liftanläggningen, 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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personalutskott 2019-01-14 

belysning och infartsväg. De kommunala investeringsmedlen på området uppgår till ca 30 
mkr under de senaste 20 åren. 

Längdskidanläggningen på Lindbäcksstadion drivs sedan 2006 av Piteå Skidallians. 
Skidalliansen består av nio föreningar och ansvarar för spårdragning av ca 25 km längdspår, 

konstsnöproduktion, rullskidbana samt genomförande av stora nationella längdtävlingar. Piteå 

Skidallians får ett årligt driftsbidrag från Piteå kommun på 550 tkr. Den alpina 
skidanläggningen drivs sedan 2016 av Föreningsservice. I alpinanläggningen ingår 

slalombackar, liftar, uthyrning samt caféverksamhet. Ett årligt driftsbidrag på 550 tkr 
utbetalas till Föreningsservice. 

Darkathlon AB har byggt två däcktestbyggnader i anslutning till Lindbäcksstadion. Den 
senaste färdigställdes under 2018 och företaget hyr ut anläggningen till Arctic Falls för 

däcktestverksamhet. Anläggningen är i princip fullbelagd året runt och är en bra ekonomisk 
affär för bolaget. De privata investeringarna uppgår till ca 100 mkr. Inom anläggningen 
bedrivs också forskningsprojektet Snöakademin via Luleå Tekniska Universitet. Darkathlon 

AB har en vilja att fortsätta utvecklingen på området. Bolaget vill i samverkan med Piteå 
kommun investera i en inomhus skidanläggning för längdåkning och skidskytte. Bolaget anser 

att Piteå Skidallians är en lämplig hyresgäst och driftsorganisation för den tänkta 

verksamheten. 

Piteå Skidallians avser nu att kommersialisera sin verksamhet, med stöd av fler intressenter, 
och ta ett helhetsgrepp över anläggningen så att det i framtiden är en ansvarig 
driftsorganisation som driver både längd- alpin och framtida skidtunnelverksamhet. För att 

kunna genomföra helhetsgreppet krävs en heltidsanställd projektledare och det är ekonomiskt 
stöd för en sådan utvecklingsresurs som Piteå Skidallians nu söker medel. 

Långsiktigt mål är att Lindbäcksstadion ska vara en känd och välbesökt idrottsdestination. 
Syftet med projektet är att genom ett ettårigt projekt konkretisera och inleda förverkligandet 

av visionen för Lindbäcksstadion; ”Tunneln till framtidens idrottsdestination” 

Detta åstadkoms genom följande arbete: 
1. Marknadsundersökning och marknadsplan 

2. Förfinad målgruppsinventering 

3. Skapa partnerskap och nätverk 
4. Förbereda för arrangemang 

5. Samverka med LTU och övrig forskning 
6. Marknadsföring och säljaktiviteter 

7. Framtid organisation 

Mål och resultat vid projektets slut: 
1. Tydlig bild av marknaden och tillhörande säljbara produkter för skidåkare, teständamål, 

övriga intressegrupper, forskningens behov, arrangemang. 

2. En tydlig framtida organisation för utvecklingen av Lindbäcksstadion. 
3. Förslag på tre stora arrangemang som kan genomföras på Lindbäcksstadion inom tre år, 

varav ett årligt återkommande. 
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4. En aktiv samverkan med LTU och dess forskningsprojekt ”Coldtech”/Snöakademin. 

5. Visionen ”Tunneln till framtidens idrottsdestination” ska vara förankrad och känd hos 
intressenterna och övriga Piteå. 

Projektbudget: 
Personalkostnad, projektledare samt lönebikostnad 770 472 kr 
Indirekta kostnader, schablon för kontor, tele m m 115 570 kr 
Övriga utgifter; studieresor, marknadsföring m m 213 957 kr 
Totalt; 1 100 000 kr 

Kontant finansiering: 
Spira Mare 1 100 000 kr 
Värdet av ideelt arbete 200 000 kr 

Målgrupper: 
Slutanvändare för Lindbäcksstadion är besökare till och boende i Piteå med omnejd. Boende i 
Norrbotten och Västerbotten samt besökare från övriga Sverige och Norge. Målgrupp för 

projektet är skidföreningar och skidintresserade motionärer, besökare från Norge, 
elitmotionärer, tävlande inom längdskidor och skidskytte samt skidintresserade inom 
parasport. Genom att tänka igenom jämställdhetsperspektivet -kvinnor, män, yngre och äldre, 
personer med rörelsenedsättning, familjer m fl och anpassa anläggningen efter det så skapas 
en bredare målgruppsbas. 

Är projektet nytänkande: 
-Samordna och centralisera alla olika verksamheter och funktioner på anläggningen. 
-Verka för att en inomhus skidanläggning byggs i Piteå, den första i Norr- och Västerbotten. 
-Samverkan med forskningsprojekt via LTU. 
-Jämställdhetsperspektivet. 

Organisation: 
Styrelsen för Piteå skidallians är projektets styrgrupp. Erfarenhet från skidverksamhet samt 
företagande finns inom skidalliansen. Projektledaren anställs av Piteå skidallians. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 

Utvecklingen på Lindbäcksstadion och det helhetstänk för framtida drift som förväntas 

komma fram i utvecklingsprojektet är bra och nödvändigt för framtida utveckling och 

satsningar. Stora investeringar, av privata aktörer och Piteå kommun, är genomförda under 

årens lopp och nu krävs nästa steg då det gäller drifts- och marknadsorganisation. För att 

utveckla Lindbäcksstadion till en klimatsmart, framtidsinriktad och attraktiv året-runt-
anläggning med besökare från närområdet, Sverige och världen så krävs att en tydlig affärs-
och marknadsplan tas fram samt en framtida organisation för driften av hela anläggningen. 

Kommunledningsförvaltningen anser att utvecklingsprojektet Lindbäcksstadion är en 
tillväxtskapande satsning och ligger i linje med det insatsområde som benämns ”Våga vara 
spetsig”. Piteå som ort har tillgångar som utgör konkurrensfördelar jämfört med andra 

regioner som bör tas tillvara och utvecklas. Turismen i Piteå omsätter ca en halv miljard kr 
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årligen och det är sommarturismen som dominerar. En ökad satsning på året-runt turismen är 
önskvärd för att öka beläggningen året om. En satsning på fler aktiviteter och 
besöksanledningar är en viktig förutsättning för att besöksnäringens framtida utveckling. 

Projektet kommer organisatoriskt att ligga inom Piteå skidallians där styrelsen utgör styrgrupp 
för projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Piteå kommun erbjuds 1-2 platser i 
projektets styrgrupp för att aktivt medverka och följa projektet samt bidra med nätverk och 

kontakter för projektets framskridande. 

Kommunledningsförvaltningen anser att Lindbäcksstadion med sina specifika förutsättningar 

har sådana tillgångar och potential för framtida utveckling varför 

kommunledningsförvaltningen föreslår att Piteå kommun beviljar medel för det ettåriga 

utvecklingsprojektet. Medlen söks i första hand i EU projektet Spira Mare och Piteå kommun 
kan efter positivt beslut förskottera medel. I andra hand anslås medel från Piteå kommuns 
tillväxtpolitiska reserv. 

Yrkanden 

Majvor Sjölund (C), Helena Stenberg (S) och Anders Lundkvist (S): ändring i beslutet till: 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar Piteå 
Skidallians förskottering av EU-medel med den summa som Spira Mare beslutar för projekt 

Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Beslutet gäller under förutsättning att medel beviljas via Spira Mare samt att Piteå kommun 
erhåller två platser i styrgruppen för projekt Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven och återförs från Piteå Skidallians så snart 
medel utbetalats från Spira Mare. Om rekvirerade EU-medel inte beviljas återbetalar Piteå 
Skidallians mellanskillnaden mellan beviljade och utbetalda medel till Piteå kommun enligt 
överenskommen avbetalningsplan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets beslut. 
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Tillsynsinriktning för 2019 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Tillsynsinriktning för 2019 Riktlinjer 2019-01-21 § 24 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Räddningschef 1 2019-12-31 
Dokumentinformation Inriktning för tillsynsverksamheten 2019 

Dokumentet gäller för Tillsyn enl. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 
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Tillsynsinriktning för 2019 enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

Allmänt 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1§) ska kommunen utöva tillsyn över lagens 

efterlevnad inom kommunens område. 
Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och 
anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes ansvar för 

att skydda sig och andra, sin egendom och miljön. 

Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas. 
I kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 19/12 2016 anges bland annat att: 
”Räddningsnämnden ska årligen, vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 
utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av 
allmänheten påtalade problem samt förelägganden” 

Tillsynsplan för 2019 enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

Under 2019 ska tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor utföras på nedanstående 
byggnader/anläggningar med tillhörande verksamhet. 

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2019 

Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap 4 § (farlig verksamhet) vid minst ett tillfälle under mandatperioden. 

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit 
Kappa Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, 
Norrgasol AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och verksamheten 
på batterigatan, Olle Svenssons Partiaffär, Sunpine AB samt ett antal bergtäkter. 

- I övrigt bör Räddningstjänsten delta vid samordnad tillsyn enligt Länsstyrelsens 
tillsynsplan för Sevesoanläggningar. 

(86 av 171)



      
             

              
   

   
   

 
         

           

 
           

         
        

       
           

          

 
     

       

            
            

               
       

           

              
     

       
          

                 
  

            
             

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2019 
Tematillsyn enl. 2kap. 2§ utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad 
det gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller 
anläggningar med sprinkleranläggningar, osv. 

- Små och medelstora Handel/butiker 
- Små och medelstora Industrier 
- Daglig verksamheter 
- Nya fabriker, industrier, butiker, samlingslokaler eller liknande – första tillsyn. 

Samt ett urval inom nedanstående objektsgrupper där tillsyn genomförts 2016 eller tidigare. 

- Restauranger 
- Mindre samlingslokaler 
- Bostadstillsyn - Flerbostadshus med fler än 2 våningar. Stickprovskontroller av förekomst 

av brandvarnare i flerbostadshus samt kontroll av räddningstjänstens åtkomlighet, 
anordningar för brandsläckning, rökluckor och brandavskiljande dörrar i trapphus. 

 Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2019 
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från 
allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn. 

- Pågående byggverksamheter. 
- Kommer att utföras efter påtalat behov. 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011) 

Allmänt 
Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska Kommunen utöva tillsyn över 

efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen. 
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas. 

Tillsynsplan för 2019 enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011) 

Under 2019 ska tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor utföras på nedanstående 
byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet. 

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2019
Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap. 4 § enligt Lagen om skydd mot olyckor (farlig verksamhet) vid minst ett 
tillfälle under mandatperioden. 

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit 
Kappa Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, 
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Norrgasol AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och verksamheten 
på batterigatan, Olle Svenssons Partiaffär, Sunpine AB samt ett antal bergtäkter. 

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2019 
Tematillsyn är tillsyn utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad det 
gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller där 
brandfarliga och explosiva varor hanteras och saluförs osv. 

Ett urval inom nedanstående objektsgrupper. 
- Bemannade och obemannade drivmedelsstationer. 
- Butiker som saluför tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara. 
- Verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara. 

Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2019 
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten 
eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn. 

- Pågående byggverksamheter. 
- Kommer att utföras efter påtalat behov. 

Antagen KS 2019-01-21 § 24 
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Taxa för externa tjänster, uthyrningar 
m.m. inom Räddningstjänsten 2019 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Taxa för externa tjänster, 
uthyrningar m.m. inom 
Räddningstjänsten 2019 

Taxa 2019-01-21 § 25 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Räddningstjänsten 1 18KS822 2020-02-01 
Dokumentinformation Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten 
Dokumentet gäller för Räddningstjänstens personal för debitering av kostnader för externa 

tjänster. 
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Sid 1 

Allmänna bestämmelser 

Vid beräkning av tid räknas påbörjad halvtimme som halvtimme. Minsta debiteringstid är en 
timme där inta annat anges. Tidräkning sker från avtärd till hemkomst, inklusive 
återställningsarbete. 

Vid externa tjänster/arbeten skall arbetsrapport skrivas. 
Efter utfört arbete skall beställaren kvittera/godkänna utfört arbete. Arbetsrapporten inlämnas 
till administration för fakturering. 

Vid externa tjänster/arbeten skall arbetsrapport skrivas. 
Efter utfört arbete skall beställaren kvittera/godkänna utfört arbete. Arbetsrapporten inlämnas 

till administration för fakturering. 

Vid uthyrning av materiel skall alltid ett uthyrningskontrakt skrivas. 
Vid återlämnandet av materielen, skall uthyrningskontraktet inlämnas till administration för fakturering. 

Arbetarskyddsmateriel såsom stegar, livbälten, livlinor, fallskyddsutrustning och annan 
skyddsutrustning hyrs inte ut. 

Då materiel förkommit, förstörts eller förbrukats, debiteras låntagaren för hela 

återanskaffnings-eller reparationskostnaden. 

Uthyrning av materiel bör inte överskrida 3 dygn. 

Vid externa tjänster/arbeten av mer omfattande karaktär, kan offert lämnas. 

Vid externa tjänster och uthyrning av materiel, som inte medtagits i denna taxa, äger 
räddningschefen eller den han utsett, rätt att bestämma avgiften. 

Lagstadgad mervärdesskatt, f n 25 %, tillkommer utom vid uthyrning av lokaler och 
myndighetsutövning. 
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Sid 2 

Prislista/taxa 2019 
Till angivna priser tillkommer moms utom vid uthyrning av lokaler och vid myndighetsutövning 

Personal Pris: 
Tjänstgörande per tim 481 kr 
Övertid per tim 742 kr 
Säkerhetsvakt ej övertid per tim 481 kr 
(min 3 tim. debiteras) 3 tim 1 443 kr 
Brandteknisk konsultation per tim 971 kr 
Efterbevakning efter brand RiB-personal per tim se RVR 
Hissöppning (>1 tim = 3000kr + 481 kr/tim x 3 man) max 1 tim 3000 kr 

Fordon Pris: 
Höjdfordon inkl. personal, vardagar 7:30-16:30 per tim 1 455 kr 
Höjdfordon inkl. personal, övrig tid per tim 1 699 kr 
Trädfällning enl. höjdfordons taxa eller enl. offert 
Tankfordon inkl. personal, vardagar 7:30-16:30 per tim 841 kr 
Tankfordon inkl. personal, övrig tid per tim 1 235 kr 
Annat fordon exkl. personal per tim 390 kr 
Kilometerkostnad fordon per km dagspris 

Båt Pris: 
Båt räddning, personalkostnader tillkommer per tim 525 kr 

Skoter Pris: 
Skoter, personalkostnader tillkommer per tim 268 kr 

Diverse Pris: 
Elfläkt (liten) per dag 310 kr 

Pumpar Pris: 
Klass 1 < 500l/min per tim 190 kr 
Klass 1 < 500l/min dygn 575 kr 
Klass 2 501-1200l/min exkl. personal per tim 379 kr 
Klass 3 > 1200l/min exkl. personal per tim 474 kr 
Dränkbar pump <350l/min dygn 272 kr 
Dränkbar pump >350l/min dygn 382 kr 
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Sid 3 

Slang Pris: 
Smal (38,42 mm) dygn 65 kr 
Smal (38,42 mm) vecka 230 kr 
Grov (63,76 mm) dygn 97 kr 
Grov (63,76 mm) vecka 343 kr 
BP-slang 5 m dygn 53 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) dygn 97 kr 
Strålrör, grenrör, BP-huvud mm. (per st) vecka 343 kr 

Slangservice Pris: 
Tvättning, provtryckning, torkning st 154 kr 
Lagning st 80 kr 
Omkoppling exkl. hylsa, arbetskostnad st 61 kr 
Byte av packning exkl. material st 33 kr 
Tillkommande material dagspris 
Försäljning av kasserad slang utan kopplingar meter 12 kr 
Beg. kopplingar, normal st 127 kr 
Beg. kopplingar, klo st 64 kr 
Aluminiumhylsor grov (63 mm, 73 mm) st 52 kr 
Aluminiumhylsor smal (38 mm, 42 mm) st 42 kr 

Tryckluftsapparat Pris: 
Luftfyllning st 167 kr 
Översyn andningsapparat st 663 kr 
Årsrevision inkl. andningsmask st 992 kr 
Översyn luftpaket exkl. fyllning st 64 kr 
Översyn ansiktsmask st 78 kr 
6-årsservice (a-ventil, manöverenhet, regulator) st 1 052 kr 
Reservdelar tillkommer och debiteras efter gällande 
dagspris dagspris 

Saneringsmaterial Pris: 
Vattendammsugare tim 94 kr 
Vattendammsugare dygn 640 kr 
Oljelänsor per längd dygn 681 kr 
Absortionsmedel säck 180 kr 
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Sid 4 

Uthyrning av lokaler Pris: 
Motionshall tim 79 kr 
Sammanträdesrum dag 508 kr 
Sammanträdesrum halvdag 319 kr 
Lektionssal (brandstation/övningsfält) dag 738 kr 
Lektionssal (brandstation/övningsfält) halvdag 423 kr 

Kurs- och konferensverksamhet Pris: 
Heta arbeten, inkl. kompendium, certifikat. Lunch och 2 fika delt 2 900 kr 
Nytt certifikat (dubblett) beställs via Brandskyddsföreningen 

Brandskydd teori - Brandsäkert hem, utrymning m.m. 
Praktik handbrandsläckare totalt 2 tim. (max 20 deltagare) kurs 2 500 kr 
Tillkommer per brandsläckare st 500 kr 

Brandskyddsinformation 1-3 tim. 
Kostnadsfritt för föreningar (ej kommersiella) kurs Gratis 

HLR-AED certifierad av HLR-rådet 
3 timmar (max 10 deltagare) 
+ tillkommer vid kurs utanför brandstationen 

kurs 4 000 kr 
1 000 kr 

SBA-utbildning Teori och praktik 4 tim. kurs 7 500 kr 

Företagsanpassad utbildning 
Enligt 
offert 

Hotellsäkerhet kurs 9 500 kr 

Extra kostnader kan tillkomma vid utbildning efter
kontorstid 
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Uthyrning rökalstrare m.m. Pris: 

Rökalstrare (exkl. rökvätska) dygn 345 kr 
Rökvätska liter 127 kr 

Släckare, omladdning, uthyrning m.m. Pris: 
Omladdning enligt gällande prislista från leverantör 
Uthyrning av handbrandsläckare (oavsett typ och storlek) dygn 116 kr 

Restvärdesräddning 
Vi utför akut restvärdesräddning i samband med brand-
och vattenskada. 

Verksamheten regleras genom ett avtal med Larmtjänst 
AB. 
Ersättningen regleras enligt prislista som tillhandahålles av 
Larmtjänst årligen. se gällande RVR-

prislista 

Antagen KS 2019-01-21 § 25 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

§ 9 
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
Diarienr 18KS769 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen antar Riktlinjer 
för upplåtelse av offentlig plats. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för placering av valbodarna på 

byxtorget längs med gågatan. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av närliggande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2010-04-26 "Riktlinjer för upplåtelse av gatumark". Representanter 
från samhällsbyggnad; kultur, park och fritid samt fastighets- och serviceförvaltningen har 

sett ett behov av en förtydligad riktlinje och därför tillsammans arbetat fram ett nytt förslag. 

Med offentlig plats avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt 
detaljplan redovisas som allmän plats. Så som riktlinjen är utformad idag tydliggörs endast på 

vilket sätt det är möjligt att upplåta gatumark. I det nya förslaget förtydligas begreppet allmän 

plats, vilket innebär att riktlinjen ger stöd för att upplåta offentlig plats i större utsträckning. 

Med anledning av detta ser vi ett behov av en ny riktlinje som tydliggör villkor för upplåtelse 

av offentlig plats. 

Syftet med den nya riktlinjen är att upplåtelse av offentlig plats dvs. allmänna vägar, gator, 
torg, parker och andra platser som enligt detaljplan redovisas som allmän plats, ska hanteras 
utifrån samma förutsättningar och villkor. Att upplåta offentlig plats ska bidra till en 
tillgänglig, trygg och attraktiv stad för medborgare, besökare och näringslivet i enlighet med 

Piteå kommuns övergripande mål. 

Det nya förslaget har lyfts i kultur- och fritidsnämnden samt fastighets- och servicenämnden 
eftersom även dessa nämnder har verksamhetsansvar i många av upplåtelserna för offentlig 

plats och därmed berörs av riktlinjen. 

Yrkanden 

Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C) och Håkan Johansson (M): bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunstyrelsen ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för placering av valbodarna på 

byxtorget längs med gågatan. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-01-14 

Propositionsordning 

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

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
 Placering av valbodar 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
och gaturum 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Riktlinjer för upplåtelse av 

offentlig plats och gaturum 
Riktlinje 2019-01-21 § 26 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Samhällsbyggnad 1 18KS769 2023-06-30 
Dokumentinformation Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 

Dokumentet gäller för Allmänheten, näringsidkare, Piteå kommuns tjänstemän 
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Syfte och mål 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra, till företag, organisationer och privatpersoner, på vilka platser och 
efter vilka förutsättningar det är möjligt att tillfälligt ta delar av kommunens offentliga platser i anspråk. 
Riktlinjen syftar även till att förenkla handläggningsprocessen för tjänstemän. 

Målet med riktlinjen för upplåtelse av offentlig plats är att bidra till en tillgänglig, trygg och attraktiv stad 
för medborgare, besökare och näringslivet i enlighet med Piteå kommuns övergripande mål. 

Lagar och föreskrifter 
Nedan följer en förteckning över de lagar, dokument och skrifter som rör frågor gällande upplåtelse av 
offentligplats: 

 Ordningslagen (1993: 1617) 
 Väglagen (1971: 948) 
 Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” 

(SFS 1957: 259) 
 Konkurrenslagen (2008:579) 
 Lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990: 1183) 
 Jordabalken (1970:994) 
 Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Piteå kommun 

 Övriga beslut i förvaltningsnämnder och i kommunfullmäktige 

Inledande bestämmelser 
Offentlig plats är vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats. En offentlig plats ska vara öppen för allmänheten. Av särskilt stor vikt är därför god tillgänglighet 
för att underlätta för alla. 

 En allmän sammankomst är bland annat politiska eller religiösa möten, demonstrationer, 

föreläsningar och föredrag i undervisnings-/utbildningssyfte samt andra sammankomster där 

mötesfriheten utövas 

 En offentlig tillställning är exempelvis sport- och idrottstävlingar, dansuppvisningar, 
evenemang, tivoli, marknader och mässor som är öppna för allmänheten 

Medborgarna har möjlighet att hyra offentlig plats av kommunen som är markägare för annat ändamål än 
vad som platsen upplåtits för vid planläggningen. Allmänhetens behov av att kunna passera och använda 
närliggande ytor måste kunna tillgodoses ur ordnings- och trafiksäkerhetssynpunkt. 

 För att hyra offentlig plats ska Polistillstånd sökas hos polismyndigheten. 

 Bygglov kan fodras i samband med byggplatsetableringar av olika slag. 
 Arrangemangets eventuella ljudnivå beaktas och bedöms individuellt. 

 Avsyning före och efter evenemang sker efter överenskommelse. 

 Upplåten yta tillhandahåller inte elström eller vattenanslutningar. 

Ansökan får tidigast inlämnas sex månader innan planerat evenemang, med undantag för större 

evenemang. Ansökan bör inlämnas senast två månader innan planerat evenemang. Ansökan om upplåtelse 
ska inlämnas årligen. Beslut tas endast ett år i taget. 

Upplåtelse kan av särskilda skäl avvika från riktlinjen efter beslut av Samhällsbyggnad. Upplåtelse kan 
nekas om trafiksäkerhet och tillgänglighet inte kan uppfyllas eller att annat politiskt beslut företräder. 

(101 av 171)
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Ansvar och skyldigheter 
 Sökande ansvarar för skötsel, underhåll och renhållning av det aktuella området. 
 Ingrepp i markytan eller i fasta anläggningar får inte göras. 

 Det är inte tillåtet att bruka elström eller vattenanordningar inom och intill upplåten yta, om inte 
avtal finns med ägaren av anordningar. 

 På upplåten yta får fordon inte parkeras. Undantag kan medges om det finns särskilda skäl. 
 Sökande äger ansvar för godkänd trafikanordningsplan där detta fodras för att få beviljad 

upplåtelse. 
 Piteå kommun är skyldig att upprätta en tidsbegränsad lokal trafikföreskrift, om upplåtelsen 

kräver detta och om möjlighet finns. 

 Piteå kommun ansvarar för vägvisning, gatuavstängningar, trafikregleringar enligt 
trafikförordningen. Eventuella kostnader belastas sökanden. 

 Förutom tillstånd från polismyndigheten för begagnade av offentlig plats kan tillstånd för till 
exempel bygglov, serveringstillstånd, alkoholtillstånd eller livsmedelsregistrering fodras. 

 Det är inte tillåtet att sätta upp reklam i parker och rekreationsområden, i miljöer för barn som 
vid skolor och lekplatser, invid kyrkogårdar och liknande samt inom områden där trafiksäkerheten 
och tillgängligheten kan äventyras. 

 Tillståndshavaren ansvarar för omhändertagande av allt avfall som uppstår i samband med 
upplåtelsen. 

 Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer i samband med 
upplåtelsen. 

 Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds 
krona (rotzonen) 

Om skyldigheter inte efterlevs 

Vid begagnade av offentlig plats har sökande ett ansvar i förhållande till övriga kommuninvånare och till 
platsen. Sökande får till exempel inte orsaka skador på sådant som markbeläggningar och växtlighet. Om 
skada ändå skulle inträffa gäller följande 

 Kommunen påtalar bristerna om upplåtelsen inte sköts. Om den upplåtna platsen fortfarande inte 
förvaltas enligt avtal skrivs ett nytt yttrande till polismyndigheten, som skickar en formell 
uppsägelse. 

 Polismyndigheten kan säga upp tillståndet, utfärda böter och beslagta dina varor eller annan 
egendom. I värsta fall kan åtal väckas. Kommunen kan göra en polisanmälan om skada skett eller 
om villkoren för den hyrda platsen inte efterlevts. 

 Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse av offentlig plats. Av 
det följer att sökande inte har rätt till ersättning om tillståndet sägs upp. 

 Kommunen är inte skyldig att anvisa en ny plats. 
 Kommunala arbeten som stör under tiden sökande hyr marken ger inte heller rätt till någon 

ersättning. Om sökande vill flytta verksamheten ska sökande söka nytt polistillstånd och sökande 

får själv betala de kostnader som det innebär. 
 Sökande ansvarar för skada som kan drabba tredje part till följd av att villkoren inte efterlevts. 

Piteå kommun tar inte på sig några kostnader på grund av upplåtelsen. 
 Eventuella reparationskostnader och återställandekostnader orsakade av evenemanget bekostas 

av arrangören och debiteras av Piteå kommun till självkostnadspris. 
 För permanenta skador på ett träds grenverk, stammar eller rotsystem som orsakats av 

tillståndshavaren eller dennes verksamhet ska tillståndshavaren (ändra anordnare till 
tillståndshavare) ersätta markägaren. 

 Nyttjande av andra anordningar än vad upplåtelsen medger kan debiteras. 
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Specifika villkor 
Förutom de generella reglerna som gäller vid upplåtelse av offentlig mark finns specifika regler för olika 
upplåtelser. De specifika villkor som beskrivs i detta avsnitt är vägledande för kommunens yttranden till 
polismyndigheten. Kommunens yttranden kan sedan innehålla mer detaljerade villkor då varje ärende 
hanteras och bedöms individuellt. 

Valbodar 

- Plats kan upplåtas på Rådhustorget, max 10 m2 (friggebod). 
- Plats kan upplåtas på Uddmansgatan, max 5 m2, invändig höjd max 2,1 m, bro/altan max 1 m2 

enligt Bilaga 1 ”Placering av valbodar”. 
- Ingen biltrafik till/från valstuga är tillåten. Tid för upplåtelse begränsas till tre veckor före 

respektive fem vardagar efter valdagen. 
- Ansökan om upplåtelse av plats för valbod ska ha kommit in via polismyndigheten, till 

Samhällsbyggnad, Fysisk planering senast 4 månader före valdagen. 

Körer, orkestrar och dylikt 

- Plats kan upplåtas på Rådhustorget, Byxtorget, Residensgården, i Badhusparken och på 
Strömkajen. 

- Lokala kommunala ordningsföreskrifter ska följas. 

Försäljning och torghandel 

- Gäller för privata aktörer och ideella föreningar. 

- Hyra av torgplats finns på Rådhustorget. 
- Ideella föreningar kan få upplåtelse i hela centrum, yta, tid och aktivitet tas i beaktning. 
- Försäljning som sker direkt från ett fordon kan upplåtas på ytor vid fordonsparkeringen intill 

Västra Kajen. 

Undantag: 
- Skyltsöndag, skolklasser och ideella föreningar har förtur till ytor. 
- Under PDOL innanför evenemangområdet. 

- Under Noliamässan, området norr om Sundsgatan. 
- Under Piteå Summer Games. 

Byggplatsetableringar, containrar, byggställningar och dylikt 

- Containrar ska märkas med hyrestagarens namn, adress och person- eller organisationsnummer. 
- Sökande ska ta hänsyn till och försöka underlätta för alla trafikanter, särskilt för gående och 

cyklister och för personer med funktionsnedsättning i samband med byggplatsetableringar. 
- Städning av och omkring upplåten yta ska ske kontinuerligt. 
- Bygglov kan fodras för uppställning. 

- Brandföreskrifter ska iakttas. 
- För vägunderhåll ska tillgänglighet beaktas. 
- Trafikanordningsplan skall lämnas in och godkännas av Samhällsbyggnad, Fysisk planering 

innan upplåtelsen kan godkännas. 

Skyltställ, bord, varuställ utanför egen butik på trottoar 

- På gator där trottoaren är smalare än två meter tillåts inga skyltställ/skyltvaror. 
- Där trottoaren är bredare än två meter får varor placeras mot egen fasad, minst 1,5 meter av 

trottoaren ska lämnas fri för passage. 
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- För eventuella skador på grund av utställda varor och skyltar på offentlig plats ansvarar den som 
har placerat ut föremålen. 

- Anordning med öppen eldslåga, exempelvis marschaller ska placeras så att de inte kan orsaka 
skador i omgivningen och på markytan samt följa ovanstående regler. 

- Ska uppfylla Piteå kommuns ”Riktlinjer för skyltning”. 

Undantag 
- Storgatan och Uddmansgatan, område där fordonstrafik är förbjuden. Skyltvaror/skyltställ får 

placeras mot egen fasad och sticka ut max 1,5 meter från vägg, dock aldrig längre ut än till 
ränndal. 

Uteserveringar 

- I anslutning till ordinarie lokal eller annan för ändamålet förberedd yta i nära anslutning till 
ordinarie lokal. 

- Komplett ansökan innehållande ritningar över önskad yta, materialbeskrivning av serveringens 
avgränsning och möblemang fodras. 

- Skall uppfylla Piteå kommuns ”Riktlinjer för uteserveringar”. 

Cirkus, tivoli 

- Om möjligt upplåts plats för cirkus och tivoli på tillgänglig yta. 

Arrangemang 

- Kan tillåtas på allmän platsmark i samråd med Piteå kommun. 
- Arena Norrstrand rekommenderas för gemensam start- och målgång vid tävlingar, uppvisningar 

med mera. 
- Platsupplåtelse för uppvisningstävlingar med motor bedöms efter tillgänglighet och efter 

arrangemangets art och behov. 

Större arrangemang 

- Beviljas i enlighet med Piteå kommuns politiska beslut. 
- Enligt plankarta och överenskommelse med Samhällsbyggnad, Fysisk planering och i samråd 

med övriga berörda förvaltningar. 

- Avser större arrangemang av storleken PDOL, PSG och Noliamässan. 

Lotteriförsäljning 

- Godkänns inom hela centrum utom på Byxtorget, i samråd med Samhällsbyggnad, Fysisk 
planering. Iaktta eventuellt lotteritillstånd. 

Banderoller och vepor 

- Tillåts på gångbro över Svartuddsvägen och på gång- och bilbro efter Nygatan över 

Hembygdsvägen. 
- Upplåtelse gäller under kortare tid. 
- Banderoller/vepor ska vara borttagen när arrangemanget är slut. 
- Trasigt informationsmaterial ska snarast möjligt bytas ut eller tas bort. 
- Allmännyttig information och av icke kommersiell art är tillåten. 

Undantag 
- På Storgatan vid större evenemang kan upplåtelse medges. 
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- På Stadsbergets fasad tillåts vepor med godkänt mått och med allmännyttigt innehåll i samråd 
med fastighetsägaren. 

Uppställning och visning av fordon 

- Kan beviljas inom hela kommunen i samråd med Samhällsbyggnad, Fysisk planering 
Undantaget Byxtorget och på Storgatan där förbud mot fordonstrafik gäller. 

Offentlig information och möten 

- Beviljas på allmänna platser. Företrädesvis på Rådhustorget, Byxtorget och Residensgården. I 
samband med exempelvis informationskampanjer kan viss försäljning (ej kommersiell) som har 
tydlig koppling till informationen tillåtas. 

Affischpelare och reklamskyltar 

- Beviljas i verksamhetens upplåtna möblerzon. 

- Permanenta reklamskyltar kräver bygglov och markägarens tillstånd. 
- Tillgänglighet och trafiksäkerhet får inte äventyras. 
- Affischering tillåten på offentliga annonstavlor. 
- Innehåll som kan verka stötande eller bryter mot svensk lagstiftning är inte tillåten. 
- Ska uppfylla Piteå kommuns ”Riktlinjer för skyltning”. 

Marknader 

- Beviljas på allmän plats i kommunen. Företrädesvis på Rådhustorget, Storgatan delen 
Rådhustorget till Aronsgatan och i Badhusparken. 

- Villkor för försäljning och torghandel ska iakttas. 

- Beviljas efter överenskommelse med Samhällsbyggnad, Fysisk planering och i förekommande 

fall efter samråd med berörd part. 
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Sida 7 

Övriga villkor 

Ambulerande försäljning 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt 
och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ ordningslagen. 

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: 
- Rådhustorget. 
- Del av Storgatan, mellan Västergatan och Rådhustorget. 
- Del av Uddmansgatan, mellan Hamngatan och Prästgårdsgatan. 

Uppvärmda gator 

Upplåtelse kan endast tillåtas om arrangemanget/utrustningen inte skadar gatans beläggning och 
uppvärmningssystem. 

Allmänna val 

Upplåtelse för valbodar tillåts i samband med allmänna val på Uddmansgatan, delen Prästgårdsgatan till 
Storgatan samt Rådhustorget. Möten hänvisas till Byxtorgets informationsplats. Platsfördelning sker via 
lottning om inte parterna sinsemellan kommer överens om fördelning. 

Med allmänna val menas val till riksdag, landsting, kommun och EU samt kommunala och 
landsomfattande folkomröstningar. Fem veckor före valdag är upplåtelse på Byxtorgets informationsplats 
bokad för partier som ingår i allmänna val, därefter i mån av lediga tider kan andra intressenter upplåtas 
plats för möten. Ansökan om mötestider på Byxtorget ska ha inkommit, via polismyndigheten, till 
Samhällsbyggnad, Fysisk planering senast fyra månader före valdagen. Tidfördelning sker via lottning 
om inte parterna sinsemellan kommer överens om fördelning. 

Kostnader och avgifter 

 Fastslagen taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt kommunfullmäktiges beslut debiteras. 
 Kostnader för avsyning innan och efter evenemang kan debiteras. 
 Avgifter kan tillkomma när tillståndsinnehavaren inte uppfyller de krav och de eventuella 

överenskommelser som gäller för den specifika upplåtelsen. 

Antagen KS 2019-01-21 § 26 
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Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för upplåtelse av 
gatumark 

Riktlinjer 2010-04-26, § 77 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 Tills vidare 
Dokumentinformation Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 
Dokumentet gäller för Allmänheten, näringsidkare, kommunens anställda som arbetar med 

upplåtelse av gatumark 

(108 av 171)



  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
  

Sida 1 

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV GATUMARK 

Polisens tillstånd krävs för utnyttjande av offentlig plats för annat ändamål än vad som platsen 
upplåtits för vid planläggningen. 

Undantag är ”kringförandehandel” med stopp mindre än två timmar. Denna får dock ej ske 
inom område som är upplåtet åt annan t ex inom NOLIA och PDOL:s område under dessa 
arrangemang. 

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: 
Rådhustorget, Storgatan delen Västergatan-Rådhustorget samt Uddmansgatan delen 
Hamngatan - Prästgårdsgatan. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen. 

Allmänna val 
Undantag från föreskrifter om upplåtelse av gatumark – upplåtelse för valbodar tillåts i 
samband med allmänna val på Uddmansgatan, delen Prästgårdsgatan-Storgatan, samt för möten 
på Byxtorgets informationsplats. 
Med allmänna val menas val till riksdag, landsting, kommun och EU samt kommunala och 
landsomfattande folkomröstningar. Fem veckor före valdag är upplåtelse på Byxtorgets 
informationsplats bokad för partier som ingår i allmänna val, därefter i mån av lediga tider kan 
andra intressenter upplåtas plats för möten. Ansökan om mötestider på Byxtorget ska ha 
inkommit (via polismyndigheten) till Teknik- och gatukontoret senast fyra månader före 
valdagen. Tidsfördelning sker via lottning om inte parterna sinsemellan kommer överens om 
fördelning. Upplåtelse av valbodar, se nedan. 

Uppvärmda gator 
Upplåtelse kan endast tillåtas om arrangemanget/utrustningen inte skadar gatans beläggning 
och uppvärmningssystem. 

Upplåtelse tillstyrkes under följande förutsättningar 

Verksamhet Plats som kan upplåtas 

Valbodar 1) Rådhustorget, max 10 m2 (friggebod) 
2) Uddmansgatan (storlek max 5 m2 

invändig höjd max 2,1 m, bro/altan max 1 m2) 
enligt bifogad plankarta. Ingen biltrafik till/från  
valstuga. Tid för upplåtelse begränsas till tre 
veckor före respektive fem vardagar efter  
valdagen. Intresseanmälan om upplåtelse av  
plats för valbod ska ha kommit in till Teknik- 
och gatukontoret senast 4 månader före 
valdagen. 
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Sid 2 

Körer/orkestrar och dylikt Rådhustorget, Byxtorget 

Försäljning Hyra av torgplats, Rådhustorget 

Försäljning av fisk, korv, kebab, glass o d 
PRIVATA Hyra av torgplats (Rådhustorget) 

Långa fordon: Västra kajen 
Undantag: skyltsöndag endast 

 skolklasser och ideella föreningar. 

Försäljning (ej ambulerande) 
av fisk, korv, kebab, glass o d
IDEELLA FÖRENINGAR Hela stan 

Undantag: under NOLIA, området  
norr om Sundsgatan. Under PDOL, 
område innanför grindarna. 

Containrar, byggställningar Hela stan. Undantag: trafikfarligt 
Trafikanordningsplan skall lämnas in och 
godkännas av Teknik- och gatukontoret innan 

 tillstånd medges 

Skyltställ, bord, varuställ (utanför egen 
butik) på trottoar 

För Storgatan och Uddmansgatan, 
den del som är gågata gäller: 
skyltvaror/skyltställ placeras mot egen 
vägg och får sticka ut max 1,5 m från 
vägg, dock aldrig längre ut än fram till  
ränndal. 

För övriga gator gäller: 
på gator där trottoaren är smalare än  
2 m tillåts inga skyltställ/skyltvaror. 

Där trottoaren är bredare än 2 m får  
varor placeras mot egen vägg dock  
skall minst 1,5 m av trottoaren  
lämnas fri för passage. 

Ansvar för ev skador pga utställda 
varor och skyltar åvilar den som har 
ställt ut dessa. 
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Reklamskyltar/”trottoarpratare” 

Uteserveringar 

Cirkus, tivoli 

Övriga arrangemang (idrottstävlingar,  
uppvisningar etc) 

Banderoller 
(Medges för större, kortare evenemang 
och lokal information av icke kommersiell 
art) 

Lotteriförsäljning 

Uppställning/visning fordon 

Offentlig information/möten 

Sid 3 

Marschaller placeras i särskilda marschall-
hållare, så att de ej kan orsaka skador 
och i övrigt följa ovanstående regler. 

Endast vägghängda ”trottoarpratare” tillåts, 
skall följa ”Riktlinjer för skyltning”  
”Trottoarpratare” får sticka ut max 0,7 m från 
fasad, 1,5 m av trottoaren ska lämnas fri för 
passage på gator med tillåten biltrafik. 

I anslutning till ordinarie lokal eller annan för 
ändamålet förberedd yta i nära anslutning till 
ordinarie lokal. Skall uppfylla kommunens och 
Teknik- och gatukontorets ”Riktlinjer för 
uteserveringar”. Platser tillgängliga för 
funktionshindrade skall finnas. Bygglov kan 
krävas. 

Cirkusplats på Arenaområdet (Nolia) 

Hela stan, men i första hand gatumark, 
Kyrkparkeringen, p-däck kv Löjan, i samråd 
med Teknik- och gatukontoret 

Gångbro mot lasarettet 
Storgatan 

Hela stan, utom Byxtorget, i samråd med 
 Teknik- och gatukontoret 

Hela stan, utom Byxtorget och Storgatans 
gågatudel, i samråd med Teknik- och 
gatukontoret 

Rådhustorget eller bryggan Uddmans- 
gatan (Byxtorget). I samband med 
informationskampanjer etc, kan viss 
försäljning (ej kommersiell), som har tydlig 
koppling till informationen, tillåtas. 
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Sid 4 

Hänvisningsskyltar Köpes och uppsättes genom
 kommunens försorg. 

Beställaren står för alla omkostnader. 
Skall uppfylla nationella regler för vägvisning. 
Företagsnamn skall inte tillåtas 

PDOL Enligt plankarta. Ingen avgift 

Marknader Rådhustorget – Storgatan delen Råd-
hustorget – Aronsgatan samt Träd- 
gårdsgatan mellan Sundsgatan och  
Nygatan 
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Riktlinjer för dagvattenhantering 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för 

dagvattenhantering Riktlinjer 2019-01-21 § 28 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 18KS656 2023-12-31 
Dokumentinformation Riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun fungerar som stöd 

vid översiktlig planering, detaljplaneläggning, markanvisning, bygglov 
exploateringsprocesser mm. 

Dokumentet gäller för Gäller för handläggare inom kommunkoncernen samt externa aktörer, 

såsom exploatörer, väghållare, fastighetsägare och samtliga 

medborgare i Piteå. 
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1 Inledning 
Nya riktlinjer från Havs- och Vattenmyndigheten (Ramdirektivet för vatten) har medfört att 

hanteringen av dagvatten behöver utvecklas. Det behövs rutiner och riktlinjer så att 
dagvattenfrågan hanteras ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att minimera dess 

negativa effekter. Dagvattenfrågan bör beaktas som en naturlig del i exploateringsprocessen. 
Detta är ett levande dokument som revideras och förbättras framgent utifrån ny lagstiftning, 

kunskap och teknik. 

Dessa riktlinjer gäller för såväl ny- och ombyggnationer, förändring av markanvändning som 

för dagvattenåtgärder i den befintliga miljön. Riktlinjerna tillämpas även vid behov av 
förändringar i befintligt dagvattensystem. 

Huvuddokumentet beskriver syfte och mål, principer och generella samt specifika riktlinjer för 

dagvattenhantering i Piteå kommun. Till huvuddokumentet följer en avisning för 

dagvattenhantering med tillhörande bilagor. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med upprättande av dessa riktlinjer är att inarbeta och likrikta arbetet med kommunens 
dagvattenhantering nu och i framtiden. Kommunen arbetar för en hållbar dagvattenhantering 

inom den egna verksamheten och agerar som god förebild för privata aktörer. Målet med att 

fastställa riktlinjer är att ge förutsättningar för en bättre samsyn och förståelse hos olika aktörer 

samt vägledning vid exempelvis förtätning eller nyexploatering. 

1.2 Målgrupp 
Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunkoncernen som i beslut och handläggning av 
ärenden kommer i kontakt med frågor relaterade till dagvatten. Dessutom gäller även 
riktlinjerna för externa aktörer, såsom exploatörer, väghållare och fastighetsägare. 
Förhoppningen är även att riktlinjerna ska ge Piteås medborgare en förståelse och vägledning 

för att bidra till en hållbar miljö via en bättre dagvattenhantering. 

1.4 Definition 
I Piteå kommun definieras dagvatten enligt följande: 

Dagvatten är regn-, spol- , drän- och smältvatten på såväl kvartersmark som allmän mark och 
som rinner på hårdgjorda ytor, över genomsläpplig mark, i diken eller ledningar till 
recipienter eller reningsverk. Dagvatten omfattar även tillfälligt framträngande grundvatten. 
Dagvatten förekommer tillfälligt till skillnad mot ytvatten och vattendrag. 
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Sid 2 

2 Generella riktlinjer för dagvattenhantering 
 Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) på den fastighet där det 

uppkommer. I andra hand i nära anslutning till källan i öppna system. I sista hand ska 
avledning till rörledningssystem nyttjas. 

 En dagvattenutredning ska utföras i ett tidigt skede i planeringsprocessen och beroende 

på specifika förutsättningar och behov styrs omfattningen på utredning. 

 En planerad höjdsättning ur ett dagvattenperspektiv är nödvändigt för att minimera 

risken för skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn. 

 I områden där dagvattensystemet riskerar att överbelastas får dagvattenflödet inte öka i 

samband med exploatering. 

 Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och 
andra miljöstörande ämnen än vad recipienten klarar. 

 I samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten 

till recipienten inte öka. 

 Skötselaspekter av dagvattenanläggningar ska beaktas redan i plan- och 
projekteringsskedet. 

 En skötselplan ska tas fram av verksamhetsutövaren senast under 
detaljprojekteringsfasen och uppdateras löpande vid behov utifrån drifterfarenheter. 

 Dagvatten ska ses som en grundläggande resurs som kan nyttjas på ett positivt sätt i 
samhällsplaneringen. I den mån det är möjligt ska omhändertagande av dagvatten bygga 

på gestaltande lösningar1. 

3 Specifika riktlinjer för dagvattenhantering 
I de generella riktlinjerna finns det tre punkter som särskilt behöver beaktas ur ett 

dagvattenperspektiv, nämligen följande. 

3.1 Planerad höjdsättning 
En planerad höjdsättning ur ett dagvattenperspektiv är nödvändigt för att minimera risken för 

skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn. 

3.2 Fördröjning 
I samband med exploatering måste det säkerställas att dagvattenhanteringen optimeras utifrån 
områdesspecifika förutsättningar och behov. I områden där dagvattensystemet riskerar att 
överbelastas får dagvattenflödet inte öka i samband med exploatering. 

1 Utformning av en miljö som tar höjd för en kvalitativ helhet med hänsyn till platsen och syftet. 
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3.3 Rening 
Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och andra 
miljöstörande ämnen än vad recipienten tål enligt miljökvalitetsnormer och statusklassning. I 

samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten till 

recipienten inte öka. 

4 Ansvar för dagvattenhantering 
Ansvar för dagvattenhantering regleras i olika lagstiftningar och är fördelat på olika aktörer. 

Ingen har egen rådighet över hela dagvattenfrågan utan dagvattenavledningen påverkas av alla 
aktörers samlade åtgärder inom avrinningsområdet. 

Antagen av KS 2019-01-21 § 28 
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