
  
  

 
   

§133 
Fördjupad månadsrapport 
mars 2019 
19KS284 

(76 av 235)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1

Fördjupad 

månadsrapport 

mars 2019 

(77 av 235)



Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -2,6 mkr, att jämföra med -9,3 mkr samma 
period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 26 mkr, 
motsvarande 4,3 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 28 mkr jämfört med 
samma period föregående år. Semesterlöneskuldsförändringen belastar periodens resultat med -53 mkr (-43 samma 
period fg år) 
För helåret prognostiseras överskott med 5,3 mkr motsvarande 0,2 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 
1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. Prognostiserat resultat är 37 mkr 
lägre än gällande resultatbudget. 

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar helår 2019 helår 2019 helår 2018 
2019 2019 2019 2018 
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Verksamhetens intäkter 125 576 221 570 -95 994 146 633 581 076 586 421 611 690 

Verksamhetens kostnader -738 318 -838 309 99 991 -734 316 -3 003 115 -2 966 960 -2 894 152 

Avskrivningar -28 268 -29 353 1 085 -27 150 -112 607 -117 418 -109 905 

Verksamhetens -641 010 -646 092 5 082 -614 834 -2 534 646 -2 497 957 -2 392 367 
nettokostnader 

Skatteintäkter 528 896 535 629 -6 733 513 387 2 115 585 2 115 585 2 074 029 

Generella statsbidrag 102 691 102 154 537 90 401 408 631 408 631 367 100 

Finansiella intäkter 8 760 3 191 5 569 3 127 22 493 22 264 26 555 

Finansiella kostnader -1 966 -1 585 -381 -1 358 -6 800 -6 331 -8 542 

Periodens resultat -2 629 -6 703 4 074 -9 278 5 263 42 192 66 775 

Semesterlöneskuldens -53 112 -43 166 -4 337 1,7 % 2,7 % 
resultateffekt 

Resultatets andel av skatter och -0,4 % 1,5 % 0,2 % 
generella stadsbidrag 

Likviditet 

Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör 
att likviditeten minskat. Under vår och sommar förväntas stora flöden kopplat till investeringar i koncernen fortsätta 
påverka i samma riktning. Nyupplåning kommer att ske under våren i några av kommunens bolag och behov av 
extern upplåning i kommunen kommer närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnytta 
tillämpas. 
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Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2019 är 278 mkr. Nämnderna har lämnat prognos på att 260 mkr kommer upparbetas under 
året. Under perioden januari-mars har 31 mkr investerats. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt 
med prognos för årets utfall. 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2019 (mkr) 

Ängsgården 43 

Skolstruktur 40 

Industriområde Haraholmen 18 

Strömbacka produktionskök ombyggnad 14 

Reinvestering gator och vägar 10 

Reinvestering fastigheter 10 

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -0,6 mkr (-6,1 
samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -15,7 mkr (-12,8). För helåret prognostiseras betydande 
underskott med totalt -52,8 mkr, varav socialnämnden -53,8 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll. 
Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr. 

Nettokostnad Budget 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
Budget-

avvikelse 

tkr Jan-Mar 2019 Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar helår 2019 helår 2018 
2019 2019 2018 

Kommunfullmäktige 236 702 

Kommunstyrelsen 50 818 61 853 11 035 2 121 1 260 8 377 

- Kost- och servicenämnd, Piteås del 658 712 55 0 0 360 

- Överförmyndarnämnd, Piteås del 194 0 -194 0 0 0 

- KS gemensam 0 5 544 5 544 4 161 6 400 10 300 

- Kommunledningsförvaltningen 41 135 46 516 5 381 -2 683 -5 728 -2 783 

- Räddningstjänsten 9 489 9 793 304 643 588 500 

Barn- och utbildningsnämnden 245 573 246 408 836 642 0 -249 

Fastighets- och servicenämnden 25 305 29 193 3 888 2 610 0 3 037 

Kultur- och fritidsnämnden 32 055 32 478 423 1 852 0 808 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 205 1 127 -78 29 0 484 

Samhällsbyggnadsnämnden 45 044 43 602 -1 442 -937 0 7 771 

Socialnämnden 235 212 219 512 -15 700 -12 826 -53 877 -47 728 

Gemensam kost- och servicenämnd 99 0 -99 0 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd 3 4 0 -38 0 -46 

Summa nämnder/styrelse 636 208 635 591 -618 -6 060 -52 767 -28 622 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden överskott på 0,5 mkr. Den prognostiserade 
budgetavvikelsen för helåret bedöms för valnämnden till noll, kostnaderna kommer i samband med 
Europaparlamentsvalet i maj och det är i nuläget svårt att göra en säker överblick. Revisionen prognostiserar 
nollresultat och kommunfullmäktige prognostiserar underskott med -0,1 mkr. 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 10,8 mkr. Överskottet på 
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perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta 
medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 0,7 mkr. På helåret räknar nämnden med fortsatt höga 
kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar vilka täcks av centralt avsatta medel som ej beräknas 
förbrukas. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,3 mkr. För helåret prognostiseras utfall på 0,6 mkr. 
Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal nuvarande och kommande vakanser samt 
ett antal kompetensutbildningar under året. 
Brist på tjänstemän inom områdena förebyggande samt krishantering med nästan fyra årstjänster pga. 
föräldraledigheter samt tjänstledighet och avslutad anställning vilket motsvarar ca 60 % av personalstyrkan. Delvis 
kompenserat med en tjänst internt, för övriga vakanser pågår ett rekryteringsarbete både internt och externt. 
Vakanserna kan komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi. Antalet larm ligger fortfarande på en hög nivå, 
avseende trafikolyckor har det varit många för perioden, 36 st. (39). 

Barn- och utbildningsnämnden 

För perioden redovisas resultat om 0,8 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 
0,2 mkr. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade Barn- och 
utbildningsnämnden att för 2019 omfördela sammanlagt 23 mkr inom nämndens budgetram för att nå en budget i 
balans. På grund av olika omständigheter försenades beslutet av internbudget för 2019 till i slutet av februari, vilket 
innebär att besparingar beräknade på 12 månader ska genomföras på 10 månader. De ekonomiska utmaningarna för 
verksamheter och skolledare är stora. Inom verksamheten för nyanlända minskar bidrag från Migrationsverket 
drastiskt. Kostnaderna för verksamheten kan inte reduceras i samma takt, behov av stöd finns men måste finansieras 
via kommunala medel. Vid halvårsskiftet ska Utbildningsförvaltningen överta driften av en fristående förskola i 
Rosvik som har en högre barntäthet per kvadratmeter än vad kommunens policy anger. Detta i kombination med ökat 
antal elever i grundskolan innebär att det kan tillkomma en modulkostnad om 1,3 mkr under året. Denna är inte 
budgeterad för och kan resultera i en budgetavvikelse. I Utbildningsförvaltningens resultat ingår Strömbackaskolans 
utfall om -1,1 mkr. Underskottet är till stor del hänförligt till omfördelningar som ännu inte omhändertagits på grund 
av den sena beslutade internbudgeten. För 2019 prognostiserar Strömbackaskolan underskott om -3,0 mkr, vilket är 
efter genomförda aktiviteter i upprättad åtgärdsplan. Omfattande arbete pågår för att reducera prognostiserat 
underskott. Grans naturbruksgymnasium redovisar resultat om -0,3 mkr för perioden. Helårsprognosen bedöms vara 
en budget i balans tack vare ökat elevantal till höstterminen. 

(80 av 235)

Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans. Prognosen bedöms vara osäker på grund av liten marginal 
avseende volymer samt den ansträngda ekonomiska situationen för verksamheterna. 

Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 3,9 mkr varav kapitalkostnad 0,9 mkr, alla 
avdelningar visar överskott. Avdelning Fastigheters helårsprognos inkluderar ökade kostnader för snöröjning och 
sandning på 2 mkr. 
För helår prognostiseras nollresultat. 
Sjukfrånvaron är i snitt 6,1 %, varav kvinnor 7,5 % och män 2,5 % (till och med februari). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,4 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en 
kostnad för semesterlöneskulden med 1,2 mkr. Avvikelser som påverkar resultatet negativt är höga reparations- och 
underhållskostnader samt även höga kostnader för snöröjning. Biblioteket har under perioden startat upp två 
driftsprojekt med externa medel. Det ena projektet syftar till att utveckla biblioteksfilialen i Rosvik till ett ”Meröppet 
bibliotek”, vilket innebär att bibliotekets tjänster kommer att kunna erbjudas utanför ordinarie öppettider. Det andra 
projektet syftar till att tillgängliggöra bibliotekets tjänster till de personer som inte själva har möjlighet att besöka 
bibliotekets fysiska lokaler. I mars genomfördes ett lyckat skidorienterings-VM i Piteå. Tävlande och besökande var 
mycket positiva till spårsystemet och Lindbäcksstadion som arena. Från årsskiftet har PiteEnergi köpt arenanamnet 
på friidrottshallen som nu heter PiteEnergi Arena. Pengarna går till de föreningar som har verksamhet i arenan. 
Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Resultatförsämringen hänförs bl.a. till framtida utbetalningar av 
investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar. Kapitalkostnaderna ökar, vilket främst förklarar 
Fritidsanläggningars beräknade underskott. Kostnaden för semesterlöneskulden beräknas minska med 1,1 mkr, vilket 
ger en positiv påverkan på resultatet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar underskott med -1,4 mkr, vilket förklaras med semesterlöneskulden. Andra negativa ekonomiska 
avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder 
nederbörd. 
Nämnden lämnar en prognos för helåret som inte avviker från budget. Detta trots höga kostnader för 
vinterväghållningen, som balanseras upp av senareläggningar av barmarksunderhåll. Det finns även en stor osäkerhet 
vad som händer med inflödet av deltagare till arbetsmarknadsverksamheten beroende på konsekvenser av bland 
annat Arbetsförmedlingens omställning. Detta medför att verksamheten avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster. 
Det större verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår medför vissa merkostnader. 

(81 av 235)

Verksamheten har under årets inledande månader bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. Det finns 
dock några målområden där det finns tecken på en svagare utveckling. Det gäller bland annat 
befolkningsutvecklingen, arbetsmarknad och bostadsbyggande. Det är emellertid för tidigt att dra bestämda slutsatser 
kring hur måluppfyllelsen kommer att påverkas. Behov finns att tydliggöra nämndens verksamheters arbete kring det 
prioriterade målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Osäkerheten är fortfarande stor 
kring konsekvenserna av Arbetsförmedlingens omdaning, men målområden som livslångt lärande och arbetslöshet 
berörs direkt av aviserade förändringar. Det större verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår syftar till att stärka 
verksamheternas kapacitet att hantera varierande omvärldsförutsättningar. På sikt ska projektet leda till 
effektivisering och ökad flexibilitet. Projektet omfattar bland annat nya aktivitetsbaserade arbetssätt och stärkta 
processorienterade organisationsformer. 

Miljö och tillsynsnämnden 

Nämndens resultat för perioden visar underskott med -0,1 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras 
främst av en negativ semesterlöneskuld. 
Verksamheten har under årets inledning bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen, med utgångspunkt i 
beslutad tillsynsplan och behovsutredning. Fortsatt vikt läggs vid uppföljning av tillsyn av inomhusmiljöer i skola 
och förskola. Nämndens verksamheter omfattas även av förvaltningens allmänna arbete med att långsiktigt stärka 
effektivitet och flexibilitet genom nya aktivitetsbaserade arbetssätt och stärkta projektorienterade 
organisationsformer. Genom bland annat deltagande i utbildningen Förenkla helt enkelt har också en utveckling 
inletts med målet att tydligare bidra till ortens attraktivitet för näringsliv och företagande. 

Socialnämnden 

För perioden redovisar socialnämnden underskott med -15,7 mkr. Helårsprognos lämnas med underskott om -53,9 
mkr, att jämföra med helårsutfall 2018 på -47,7 mkr. 
Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre än motsvarande 
period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än utfallet för 2018. 
Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars 
månad på grund av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett varit 
lägre än 2018 och prognosen är ca 3,7 mkr bättre än fjolåret. Arbetet med att se över och omfördela bemanningen 
inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 
Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. 
Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på ökad semesterlöneskuld, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, 
utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. Beslut 
har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot vilket är ett säkrare och billigare alternativ i 
hemsjukvården. 
Se bilaga för mer detaljer. 

Kost- och servicenämnden 

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga 
kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos nollresultat. Efter tertial ett, görs avstämning av verkligt utfall 
mot kalkylerade a conto-debiterade kostnader till Luleå respektive Piteå kommuns kostnadsställe under 
kommunstyrelsen. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden drivs sedan årsskiftet gemensamt mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. Den gemensamma 
verksamheten utförs av fem handläggare som sedan tidigare hanterat Piteås överförmyndarverksamhet. 
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Bedömningen är att utökningen på cirka 20 % som Älvsbyns ärenden utgör ska rymmas inom den nuvarande 
bemanningen då ärendemängden kopplade till ensamkommande flyktingbarn kraftigt minskat de senaste åren. Under 
inledningen av året har extra resurser hyrts in på konsultbasis för att utföra administrativ hantering av 
engångskaraktär som följer som en konsekvens av övertagande av Älvsbyns ärenden. 
Den ekonomiska modellen innebär att gemensamma nämnden fakturerar samtliga sina kostnader till Älvsbyns 
kommun respektive Piteås kommunstyrelse vilket innebär att överförmyndarnämnden alltid redovisar nollresultat. 
Verksamhetens ekonomiska konsekvenser kommer att belasta respektive kostnadsbärare. Den ekonomiska 
uppgörelsen kan förenklat beskrivas med att varje kommun står för sina faktiska kostnader kopplade till nämnd och 
ställföreträdare/uppdragstagare samtidigt som överförmyndarexpeditionens kostnader så som löner fördelas mellan 
kommunerna utifrån en fördelningsnyckel kopplad till ärendemängd. 
Under 2019 bedöms Piteås del av överförmyndarnämnden klaras inom tilldelad budgetram. 

Personal 
Satsningen på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser genom att arbeta med kulturen på arbetsplatsen har gett resultat. 
Sjukfrånvaron minskar, både bland kvinnor och bland män, färre är långtidssjukskrivna över 59 dagar. Bland 
kommunens yngsta medarbetare ökar sjukfrånvaron något men är ändå lägre än 2017, i de övriga åldersgrupperna 
minskar sjukfrånvaron. 

(82 av 235)

Andelen medarbetare med heltidsanställning är i grunden hög inom kommunen, andelen är idag i princip lika hög 
bland kvinnor och män. Nyttjandegraden av timanställningar ökar något i förhållande till tidigare och motsvarar 279 
årsarbetare. Under perioden har 27 personer valt att gå i pension, det är 6 färre än förra året. Dock har betydligt fler 
valt att gå i åldern 61-64 år än föregående år, den genomsnittliga pensionsåldern för perioden är 64 år. 

Utveckling av sjukfrånvaron (mäts från samma månad föregående år, så kallat rullande 12). 
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Personalnyckeltal 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2019 Utfall Feb 2018 

Sjukfrånvaro, % 5,9 % 2,9 % 5,3 6 

Frisktalet (0 -7 
sjukdgr), % 

67,6 % 82,4 % 71 % 66 % 

Andel heltidstjänster, % 94,3 % 94,4 % 94,3 % 94,3 % 

Antal timmar som utförs 
av timanställda 

402 442 149 753 552 195 541 258 

Kvinnors lön i 93 % 92,7 % 
förhållande till mäns 

lön, % 

Strategiska områden 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Piteå kommuns befolkning uppgick den sista februari 2019 till 42 142 invånare. Befolkningen har ökat med 26 
invånare sedan årsskiftet. Födelseöverskottet är negativt och är i nuläget - 22 personer. Den största förklaringen 
till befolkningsökningen under 2019 är ett invandringsöverskott på 45 personer. Målet med 43 000 invånare till år 
2020 är i nuläget svårt att uppnå. Det krävs en kraftig befolkningstillväxt för att kunna uppnå detta. 46 000 
invånare till år 2030 kräver en ännu större befolkningstillväxt, som i nuläget bedöms som svår att uppnå. 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2019 Utfall Feb 2018 

Antal invånare 20 918 21 224 42 142 42 146 

Arbetskraftens storlek 12 086 12 887 24 973 24 697 
16-64 år 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Arbete med att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun sker bland annat genom omvärldsbevakning, samverkan 
och deltagande i olika branschnätverk. Ett mer aktivt etableringsarbete har genomförts under årets första månader. 
Under året planeras deltagande bland annat på mässor där intressanta branscher möts (exempelvis Battery Show i 
Stuttgart där de viktigaste aktörerna inom batteritillverkning medverkar) för att skapa kontakter för framtida 
etableringar. Arbetet med etableringsrådet, som verkar över förvaltningsgränserna, fortskrider och samverkan med 
de kommunala bolagen kommer utvecklas under året. 
För att näringslivsavdelningen ska komma närmare det lokala näringslivet och därmed intensifiera våra möten är 
avdelningen i full färd med att flytta till samma byggnad som Turistcenter (i Piteå centrum) där vi förutom den 
verksamhet vi ansvarar över också har Vardagsrummet som ska utvecklas till en mer intressant och aktiv 
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mötesplats. Planen är bland annat att hålla lokalen öppen för besök en dag i veckan med bemanning av 
näringslivsavdelningen. 
Näringslivsavdelningen har utvecklat ”Frukost med näringslivet” genom att byta lokal till 2Kök, Acusticum för att 
få en bättre plats för både mingel och sittande möten. Tanken med frukostmötena är att dels informera om 
pågående, aktuella aktiviteter men också att näringslivets olika aktörer ska mötas och affärer skapas. 
Det löpande arbetet med företagsbesök där kommunen tar pulsen på det lokala näringslivet och så även 
branschträffar med industri, fastighetsägare och besöksnäringsföretag rullar på som vanligt. 
Den av SKL arrangerade utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” är inne i sitt slutskede. Den sista aktivitetsdagen 
har genomförts och nu påbörjas arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan som ska leda till ett ännu bättre 
näringslivsklimat. 
Aktiviteter som förväntas leda till ökad sysselsättning prioriteras i det dagliga arbetet. 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Arbetet för målet har utgått från Riktlinjer för mångfald - MR. Efter årsskiftet har utifrån framtagna 
genomförande- aktivitets- och kommunikationsplaner ett stort antal aktiviteter genomförts externt bland andra 
Kulturhelg Demokrati, värdskap på Företagarfrukost, mångfaldsdiplomering av företag samt planeringsmöten 
inför aktiviteter under PSG och PDOL samt uppstart av ett nytt partnerskapsprojekt med Chinsali Zambia. Internt i 
kommunen har förankringsmöten genomförts med de flesta förvaltningarna, bolag m.fl. Förslag till nya riktlinjer 
för mänskliga rättigheter – mångfald har processats fram. 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2019 Utfall Feb 2018 

Antal flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter 68 140 208 137 
ankomst till Piteå 

- Andel flyktingar bosatta 
i Piteå två år efter ankomst 73 % 78 % 77 % 88 % 
till Piteå, % 
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Datum: 2018-04-03 
Socialtjänsten 

(85 av 235)

Månadsuppföljning ekonomi mars 2019 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,4 mkr avser semesterlöne-
skulden för mars) och prognosen för helåret är nästan 1 mkr. 

 Politisk verksamhet har ett resultat för perioden enligt budget. Prognosen för helåret 
beräknas till noll. 

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på 0,5 mkr. Överskottet avser 
i sin helhet intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har fördelat sitt överskott 
kopplat till migrationsverkets intäkter för 2018 till olika förvaltningar. Intäkterna finns 
på ”Förebyggande verksamhet” konto under förvaltningsledning och planera användas 
till oförutsedda kostnader inom förvaltningen. Helårsprognosen för förvaltningsledning 
sätts till noll. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 0,6 mkr. Överskottet 
finns bland personalkostnaderna. Förstärkning av ekonomteamet med en person är 
budgeterad på helåret men tjänsten är inte tillsatt än. Enheten planerar att anställa en 
sommarvikarie till avgiftsteamet som inte är budgeterad. En ny inköp-och lokalstrateg 
tjänst i enheten planeras till hösten, finansiering till denna tjänst finns inte i budgeten 
vilket försämrar prognosen för enheten. I driftsbudgeten finns en miljon kronor som kan 
omfördelas från drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar 
budget i balans. För 2019 kommer pengarna a ligga kvar i driften och förstärker än så 
länge avdelningens prognos som sätts på helåret till 0,8 

 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,6 mkr Det är i stort sett 
sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat 
av en fortsatt hög bokningsgrad. Överskottet har dock minskat något under mars pga en 
långtidssjukskrivning i sjuksköterskepoolen vilket har minskat deras intäkter med ca 
100 tkr på en månad. Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till 
sommar för att klara av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för 

helåret sätts till noll. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

2 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr vilket motsvarar 11 % 
i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre 
än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 
6,5 mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där 
kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars månad på grund av att fler hushåll 
uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett varit lägre än 2018 
och prognosen är där ca 3,7 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. 

Budgetavvikelse Prognos 

mar-19 mar-18 mar-19 mar-18 

Avdelningsgemensamt -1 086 -1 382 -776 -1 088 

Stöd till försörjning -2 869 -1 426 -12 100 -6 700 

Stöd till vuxna med funktionshinder -1 711 -994 -11 600 -6 590 

Stöd till barn och familjer -4 417 -6 940 -17 850 -22 650 

Psykosocialt stöd 263 -1 291 -2 200 -4 500 

Total Stöd och omsorg -9 820 -12 033 -44 526 -41 528 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Antal hushåll fortsätter att öka under mars månad. Enligt avdelningens statistik finns 
det per sista mars 15 fler hushåll än föregående månad och totalt 39 fler hushåll jämfört 
med samma månad förra året. Kostnaderna har i snitt ökat under 2019 första kvartal 
med ca 400 tkr per månad. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

 Ökningen av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd finns i följande grupper: 
o Arbetslösa utan eller med låg ersättning 
o Etableringsgruppen med otillräcklig etableringsersättning 
o Personer med ohälsa i väntan på beslut från Försäkringskassan 
o Ensamkommande unga som studerar på gymnasiet 
o Personer med arbetshinder av sociala skäl 

 Insatserna som verksamheten gör idag i samverkan med andra förvaltningar eller aktörer 
förväntas ge resultat på längre sikt. Det är dock i dagsläget svårt att veta hur detta 
kommer att påverka antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under 2019. 

 Helårsprognosen sätts till 12,1 mkr vilket är en förbättring från förra månadens prognos. 
Detta beror på att intäkterna som avdelningen har fått in från Migrationsverket har varit 
högre än tidigare prognosticerad. 

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. 

 Verksamhetsutvecklare samt Verksamhetsområdeschef har fått i uppdrag att analysera 
samt lämna förslag på eventuella åtgärder alternativt beskriva ytterligare orsaker till 
ökningen 

Stöd till vuxna med funktionshinder 
Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -1,7 mkr 
vilket är 10 % mer än periodens budget. 

 Det största underskottet inom området ligger hos verksamheten för personlig assistans. 
Detta beror till största delen på ändrade bedömningar inom personlig hos 
Försäkringskassan vilket har lett till ökade kostnader hos Piteå kommun de senaste åren 
och uppskattas fortsätta på samma spår under 2019. Kostnaderna för sjuklönerna som 
avdelningen betalar till de privata assistansanordnarna har ökat markant senaste 
månaden vilket också försämrar prognosen. Helårsprognosen för personlig assistans 
sätts till -9,9 mkr. 

 Hemtjänsten har minskat sina kostnader senaste månaden. Ett stort ärende, som tidigare 
hade hemtjänst, blivit beviljad personlig assistans vilket haft till följd att antal beställda 
hemtjänsttimmar blivit mindre. Två palliativa ärenden som hade hemtjänstinsatser har 
avlidit under mars vilket minskar ytterligare kostnaderna för hemtjänsttimmar. 
Prognosen förbättras från tidigare underskott och sätts till noll. 

(87 av 235)
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

 Bostadsanpassning och anhörigvård klarar också budgeten för perioden medan 
färdtjänsten fortsätter att ha ökade kostnader med ca 200 tkr mer varje månad. En 
djupare analys av de ökade kostnaderna för färdtjänst kommer att göras av 
verksamhetsområdeschefen. Bedömningen än så länge är att ökningen är kopplad till 
flytten av daglig verksamhet till Furunäset samt Idéhuset vilket kräver fler arbetsresor. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -11,6 mkr. 

Stöd till barn och familj 
Händelser 

 Budgetavvikelsen inom barn och familj är -4,4 mkr. 2,5 mkr bättre än samma period 
förra året. 

 Familjehem har ett överskott på 0,2 mkr vilket innebär att verksamheten inte har haft 
kostnaderna som är budgeterad vilket beror på svårigheterna att rekrytera nya 
familjehem. Prognosen sätts till noll då verksamheten arbetar aktivt med rekrytering och 
förhoppningen är att lyckas med det snart. 

 Inom förstärkt familjehem har ett barn flyttat till HVB hem vilket förbättrar 
helårsprognosen något. 

 Idag finns det tre barn placerade i andra kommuner enligt LSS. Kommunen har 
möjlighet att söka ersättning för kostnaderna för ett av dessa barn hos Migrationsverket. 
Ersättningen sker dock enligt schablon och oftast täcker bara en del av de faktiska 
kostnaderna. Kostnaderna för familjehem LSS fortsätter på en konstant högt nivå i 
förhållande till budget på grund av placeringarna och umgängesresor för barnens 
anhöriga. 

 På institutionsvård fanns per sista mars 17 barn placerade varav två av de på SiS till en 
kostnad av upp till 6,5 tkr per dygn. Ett till barn kommer eventuellt att placeras inom 
kort. Institutionsvård för barn och unga har en budget på 6,5 mkr per år. Ett dygn på 
institution kostar i snitt 3,1 tkr vilket med den årsbudget som finns motsvarar 2097 dygn 
som verksamheten har råd med för placering av barn på institution. Om man sen delar 
2097 dygn genom årets 365 dagar då innebär det att verksamheten har råd att placera 
5,7 barn per månad för att budgeten ska gå ihop. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -17,8 mkr 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten arbetar med planering och uppstart av ett LSS boende för barn som ska 
möjliggöra att ta hem de barnen som är placerade i andra kommuner enligt LSS och på så sätt 
ha de nära sina familjer och förhoppningsvis minska placeringskostnaderna. Startdatum har 
dock skjutits fram till våren 2020 på grund av svårigheter att hitta en lämplig fastighet som kan 
användas för verksamheten. 
De hemmaplansalternativ som finns tillhanda idag bedöms ej vara fullt ut tillräckliga. Arbetet 
med intensivstödet riktat till barn-och unga pågår men är för tidigt att utvärdera. 

(88 av 235)

4 



 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

     
  

 
 

 

 

    
    
     

   
   

         
       

 
     

 
   

 

 
 
 
 

 
 

       
       

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Fältassistenternas uppdrag är även det svårt att utvärdera om det får effekt av tidiga, uppsökande 
och främjande insatser för att minska ex institutionsvård. 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet vårddygn fler i mars jämfört förra månaden. 
Det finns i dagsläge två personer placerade enligt LVM. Budgetavvikelse för 

institutionsvård är -1,2 mkr och helårsprognosen sätts till -5 mkr. 
 LSS boendena fortsätter kostnadsminskningen vilket gör att helårsprognosen förbättras 

ytterligare och sätts till 2 mkr. Allt arbete som läggs ner för att minska kostnaderna har 
som syfte att skaffa en buffert för oförutsedda händelser som kan plötsligt öka 

kostnaderna, ge möjlighet att göra aktiviteter under året och samtidigt kunna klara 
budgeten. 

 Psykiatriboendena har också förbättrat sitt resultat den här månaden och därför sätts 
prognosen till noll. 

 Helårsprognosen för hela området är -4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma 
period föregående år. Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på 
semesterlöneskulden, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen 
och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. mars en budgetavvikelse på -0,2 mkr. De flesta konton 
inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till 
detta är att det vid ingången av 2019 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 mars är det 794 tim/dag vilket är 
betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för 

beställare hemtjänst. 
 Under hösten 2019 kommer det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården att öppna 

vilket troligtvis minskar hemtjänsttimmarna. Helårsprognosen för verksamhetsområdet 
sätts till -4,0 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har per mars ett resultat om -0,1 mkr och helårsprognosen är 
noll. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Jobba vidare med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika 
betalningsansvar. 

Ordinärt boende 

Händelser 

 Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat i mars 2019 än samma period 
föregående år, detta beror främst på hemtjänstproduktionen och nattpatrullen. Platsbrist 
på särskilt boende är gör belastningen hög på hemtjänsten och nattpatrullen, för att 
nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts utifrån beslut 
i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419). Detta finns det ingen finansiering för och 
kommer således generera ett underskott. 

 De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller nollresultat så 
helårsprognosen sätts till -2,5 mkr. 

 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. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten att i en snar framtid erbjuda natt tillsyn 
via kamera som första hands alternativ för att minska belastning på nattpatrullen. 

(90 av 235)
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Särskilt boende 

Händelser 

 Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på flera av boendena till 
följd av sjukfrånvaro, höga vikariekostnader och vårdtunga brukare. På Berggården och 
Munkberga har man redan i början av året varit tvungna att ta in sjuksköterskor från 
bemanningsföretag för att klara bemanningskraven, detta till en kostnad om 0,6 mkr 
t.o.m. mars. För samma period i fjol var denna siffra 0,1 mkr. En inhyrd sjuksköterska 
kostar ungefär lika mycket som två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering 
tros problematiken med sjuksköterskebristen fortsätta. 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har lett till platsbrist vilket har varit kostsamt 
för verksamheterna under 2018. Detta kommer att fortsätta även under 2019 då 
Hortlaxgården står inför ett omfattande renoveringsbehov. 

 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 -2,1 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under våren kommer samtliga boendechefer ha ytterligare en grundlig genomgång av 
ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom 
detta kan budgetavvikelserna tydliggöras och till viss del åtgärdas. 

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

 T.o.m. mars har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket är ett 
liknande resultat som samma period föregående år. Inom hemsjukvården har personal 
med mycket innestående semester gått i pension vilket medför ökade kostnader för 
verksamheten. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 
och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer 
kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten 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.. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -0,7 mkr. 

(91 av 235)
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Beslut har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot. Det är en säkrare och billigare 
alternativ i hemsjukvården. 

(92 av 235)
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. mars 

Verksamhet 

Budget jan-

mar 2019 

Utfall jan-mar 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2019 

Utfall jan-mar 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

7 809 

417 

944 

5 980 

469 

6 559 

432 

349 

4 937 

842 

1 250 

-15 

595 

1 043 

-373 

6 686 

472 

966 

4 721 

527 

845 

-62 

-4 

989 

-78 

29 349 

1 665 

3 778 

23 906 

0 

973 

0 

0 

875 

98 

STÖD O OMSORG 86 809 96 629 -9 820 95 085 -12 032 337 430 -44 526 

Avdelningsgemensamt 5 157 6 242 -1 086 6 285 -1 382 6 173 -776 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

250 

-258 

1 551 

3 613 

0 

-248 

1 469 

5 021 

250 

-9 

82 

-1 408 

60 

-236 

2 368 

4 094 

190 

9 

-907 

-674 

1 000 

-1 030 

6 203 

0 

0 

0 

-100 

-676 

Stöd till försörjning 11 453 14 322 -2 869 12 644 -1 426 45 873 -12 100 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

4 660 

6 793 

7 796 

6 526 

-3 137 

268 

7 093 

5 550 

-2 496 

1 070 

18 638 

27 235 

-12 550 

450 

Stöd till vuxna med funktionshinder 17 601 19 311 -1 711 17 954 -994 71 968 -11 600 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

1 655 

863 

836 

12 349 

1 898 

1 526 

752 

1 430 

14 116 

1 487 

129 

110 

-595 

-1 767 

411 

1 529 

802 

1 268 

12 715 

1 639 

51 

56 

-432 

-983 

315 

6 620 

3 450 

3 343 

50 959 

7 595 

0 

0 

-2 400 

-9 900 

700 

Stöd till barn och familj 19 325 23 742 -4 417 25 265 -6 940 78 001 -17 850 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

1 297 

1 650 

3 301 

13 078 

3 820 

1 895 

3 073 

14 955 

-2 523 

-245 

227 

-1 877 

6 331 

2 009 

3 766 

13 159 

-5 035 

-359 

-454 

-1 093 

5 188 

6 600 

13 205 

53 008 

-10 300 

-1 000 

0 

-6 550 

Psykosocialt stöd 33 274 33 011 263 32 939 -1 291 135 416 -2 200 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

150 

6 577 

18 770 

705 

0 

3 825 

3 529 

0 

3 224 

2 323 

5 455 

104 

6 573 

17 782 

397 

0 

3 787 

3 174 

0 

3 260 

3 564 

4 988 

46 

3 

987 

309 

0 

37 

355 

0 

-35 

-1 241 

467 

127 

6 571 

18 721 

350 

3 533 

4 097 

3 237 

2 823 

3 815 

2 956 

4 564 

29 

-428 

-887 

300 

-121 

-300 

-29 

-130 

-672 

-633 

628 

600 

26 817 

76 698 

2 884 

0 

15 632 

14 419 

0 

13 185 

9 293 

22 008 

100 

0 

2 000 

-5 000 

700 

(93 av 235)



    
       

 

     

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. mars 

Verksamhet 

Budget jan-

mar 2019 

Utfall jan-mar 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2019 

Utfall jan-mar 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

ÄLDREOMSORG 124 896 132 146 -7 250 121 573 -1 569 497 022 -10 316 

Avdelningsgemensamt 28 982 29 140 -158 50 175 177 121 245 -4 000 

Betalningsansvar 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 

Färdtjänst 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 

49 

22 886 

686 

5 361 

0 

24 113 

653 

4 374 

49 

-1 228 

34 

987 

5 753 

11 883 

4 209 

28 329 

112 

-1 420 

234 

1 252 

195 

96 074 

2 750 

22 227 

0 

-4 000 

0 

0 

Framtidens äldreomsorg 

Ordinärt boende 

0 

18 220 

0 

20 859 

0 

-2 639 

7 

12 060 

422 

-22 

0 

74 668 

0 

-2 500 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 

Äldrecentrat 

Bostadsanpassning 

Övriga verksamheter ordinärt boende 

6 075 

6 011 

909 

5 226 

9 369 

5 909 

667 

4 914 

-3 295 

102 

242 

312 

4 375 

4 488 

7 674 

-4 478 

1 270 

39 

260 

-1 591 

24 307 

24 957 

3 640 

21 764 

-2 500 

0 

0 

0 

Särskilt boende 64 997 66 234 -1 237 649 -665 271 455 -2 100 

Österbo 

Källbogården 

Öjagården 

Norrgården 

Mogården 

Hortlaxgården 

Roknäsgården 

Berggården 

Rosågränd 

Munkberga 

Villa Utkiken 

Övriga verksamheter särskilt boende 

6 031 

5 437 

4 536 

7 163 

7 424 

7 417 

5 279 

8 021 

2 306 

4 899 

1 943 

4 540 

6 240 

5 461 

4 558 

7 045 

7 398 

7 646 

5 431 

8 344 

2 391 

5 103 

1 927 

4 689 

-209 

-24 

-22 

118 

26 

-229 

-152 

-323 

-85 

-205 

16 

-149 

11 926 

61 464 

5 572 

5 438 

4 359 

6 573 

6 947 

7 084 

4 907 

7 756 

1 880 

2 175 

288 

-356 

-29 

120 

-75 

-202 

22 

99 

-33 

-170 

0 

-330 

25 180 

22 641 

18 910 

29 949 

31 055 

31 006 

22 072 

33 498 

9 660 

20 497 

8 109 

18 879 

0 

0 

0 

0 

0 

-900 

-300 

-900 

-300 

-700 

0 

1 000 

Hälso och sjukvård 12 323 12 593 -271 18 059 -206 51 034 -700 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

7 597 

4 725 

8 019 

4 574 

-422 

152 

489 

17 571 

-512 

305 

31 731 

19 302 

-700 

0 

Omvårdnadsintäkter -5 341 -5 205 -136 6 822 202 -21 380 0 

Förändring semesterlöneskuld 5 715 8 525 -2 810 223 344 -1 476 0 -1 016 

Totalt Socialtjänsten 219 514 235 334 -15 820 223 344 -12 756 863 801 -53 869 

(94 av 235)



  
  

  

   

§136 
Revisionsrapport -
Grundläggande granskning 
2018 
19KS194 
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§137 
Fördelning av Byapeng 
2019 
19KS90 
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Ansökan om byapeng 2019 

Förening Till vad skall byapengen användas? 

Förslag till Beslut 

2019 

Erhållit 

2018 

Alterdalens Bygdeförening Marknadsföring för Alterälvshelgen 10 000 6000 

Arnemarks Intresseförening Beviljas medel för Fruktträd, buskar samt inredning i byagården. 10 000 10 000 

Blåsmarks Hembygdsförening Renovering av omklädningsrum samt förbättring av grundläggning under byggnad vid badplatsen. 6 000 5000 

Böle Hembygdsförening 9000 

Gråträsk Hembygdsförening Beviljas medel för kaffebryggare och termos, utbyte av gammal videoprojektor 5 000 10 000 

Harrbäckens Byagårdsförening - 3000 

Hemmingsmarks Byavägförening - 10 000 

Södra Holmfors bygdeförening Luftvärmepump för att få ned elförbrukningen 5 000 5000 

Hortlax Trädgårdssällskap Växter till Brönaparken i Hortlaxcentrum. 10 000 10 000 

Hälleströms Byaförening Nya gardiner till byastugan samt olja/färg för underhåll 5 000 3000 

Högbacken/Risnabbens 

medborgarhusförening 

Inköp av ved, darttavla underhåll av byagården. 2 000 

(166 av 235)



                 

                 

                 

                 

               

                 

                 

                 

                 

               

               

Höglandsnäs Byaförening Ny diskmaskin till Hembygdsgården 4 000 3000 

Jävre Hembygdsförening Vill måla om Hembygdsgården. 6 000 

Jävrebodarnas Byagårdsförening Beviljas medel för en byaskylt 4 000 

Klubbfors Hemb.för. 2000 

Koler Intresseförening 10000 

Kopparnäs Bertnäs Bygdeförening Invändning målning av bygdegården, tillskapande av nödutgång för att få tillåtelse att vistas fler i lokalen. 5 000 5000 

Lakafors-Pålmark Byaförening Marknadsföring för Alterälvshelgen 10 000 10 000 

Förening 

Lillpite IF Beviljas medel för Lillpitedagen för ungdomar och barn. 5 000 3000 

Långnäs Ideella förening Nytt grillgaller, nya bänkar samt upprustning och underhåll av badplatsen 5 000 

Långträsk byaförening Nya bord och bänkar vid badplatsen, måla och reparera badhytterna. Söker bidrag till 8 st parasoller att 

ha vid borden i parken. 

Driftbidrag till gräsklippning och el vid parken. 

5 000 6 000 

Långviks Byahusförening Inköp av material till samlingslokal och utemiljö. Gemensamma aktiviteter under året 3 000 5000 

Norrfjärdens Folkets Hus förening Examensfest 15 000 15000 

Pålbergets Byaförening Inköp och montering av takstege. 10 000 10000 

(167 av 235)



                 

                 

               

                 

               

               

                 

                 

                 

                 

Roknäs Stockbäcken Förbättra belysningen i Stora salen i Byagården 3 000 3000 

Rosfors Byaförening Hängrännor till bagarstugan, Grillplats, Vedbod, Informationsskylt 2 000 

Rosviks byautvecklingsförening Driftskostnader för hemsida samt informations-/utvecklingsmöten, Rosviksdagen, 

Underhåll vid badplats, Kvarnenområdet och Roseniusparken 

11 000 11 000 

Sikfors Intresseförening Trivselpeng, Långloppis, komplettering av flaggor, kameror och belysning gamla kraftverket, 

gräsklippning och röjning gamla kraftverket. 

7 000 6 000 

Sjulnäs Byaförening Genomförande av arrangemang "Byadagen" som går av stapeln på Sveriges nationaldag 10 000 

Skomanstjälens Byaförening Beviljas medel för att köpa in hjärtstartare till byn. 15 000 3000 

Förening 

Sjulsmarks VVO Renovering och säkerhetsförbättringar av tre st broar över Rosån. 6 000 10000 

Slammermora vägsamfälld 

Slammermorauddens vägförening 

Trivselpeng vid gemensam arbetshelg som avslutas med Ängsfest 2 000 2000 

Storsunds Byaförening Julgransbelysning 

Uppsamlare åkgräsklippare 

Köksflökt, samt Serva 3 st brandsläckare 

5 000 -

Stridholms Bygdegårdsförening Pimpelfiske med våffelförsäljning 

Långloppis tillsammans med 4 andra byar 

2 000 3000 

(168 av 235)



                 

                 

                 

                

Svensby Hembygdsförening Bidrag till tryck för Svensbybladet 5 000 15 000 

Yttersta Hembygdsförening Gemensamma aktiviteter i byn för att skapa samhörighet 2 000 2000 

Åträsk Bygdeförening ꞏ Projektor/ filmduk till bygdegården. 5 000 5000 

ꞏ Valborgsfirandet med majbrasa och korvgrillning. 

ꞏ Diskmaskin till bygdegården 

200 000 200 000 

(169 av 235)



  
    

 
   

§138 
Stöd till den bebyggda 
kulturmiljön 2019
19KS214 

(170 av 235)



   

 

 
  

 

          
              

         

         

          
           

             
            

             
               

             
     

        

   
   
   

            
            
           

    

        
    
     
          

        
           

           
           

   
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 2)(171 av 235)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

§ 61 
Bebyggda kulturmiljön 2019 
Diarienr 19KS214 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beviljar stöd till 

den bebyggda kulturmiljön för 2019 med 37 500 kr till Svensby Hembygdsförening, 37 500 

kr till Norrfjärdens Hembygdsförening och 25 000 kr Lillpite Hembygdsförening. 

Jäv 
Brith Fäldt (V) meddelar jäv och deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Piteå Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12 att lyfta pengar från utvecklingspengen som 
stöd till den byggda kulturmiljön: insatser för bevarande av värdefulla byggda kulturmiljöer. 

I Piteås landsbygd finns ett antal värdefulla byggnadsarv och kulturmiljöer. Utvalda delar av 
den byggda kulturmiljön kan betraktas som extra värdefull och tillskrivas ett kulturhistoriskt 
värde. I Piteås landsbygd finns flera företag och föreningar som använder det byggda kultur-
arvet i sin verksamhet där produkter är baserade på det lokala kulturarvet. En användning av 
kulturarvet i affärsverksamhet är natur- och kulturturismen där miljöer med höga kultur- och 
naturvärden används för att locka besökare. 

Tre ansökningar om kulturmiljöbidrag för år 2019 har inkommit: 

• Svensby Hembygdsförening (Svensbyliden) 

• Norrfjärdens Hembygdsförening (Ottergården) 

• Lillpite Hembygdsförening (Legdgården) 

Bedömning 

Inkomna bidragsansökningar är väl motiverade. De formella kraven för bidrag är uppfyllda. 

För att uppnå en hög samhällsnytta med tillgängliga medel har samhällsbyggnad tillsammans 

med kultur och fritid tillämpat nedanstående allmänna bedömningskriterier. En bedömning av 

det kulturhistoriska värdet ingår alltid. 

• Profilområde: Ingår i något av dessa tre kriterier: 
- Redan kulturhistoriskt värderade miljöer 

- Intressanta ur ett lokalt perspektiv 
- Miljöer som kan ha betydelse för attraktiva boendemiljöer och besöksmål 

• Självfinansiering: Kulturmiljön har/söker en hög grad av självfinansiering. 
• Tillgänglighet: Arbetar kontinuerligt för att den fysiska tillgängligheten till kulturmiljön 

förbättras. 

• Pedagogik: Arbetar för att öka förståelsen av kulturmiljön och dess förutsättningar. 

• Lärande: Kulturmiljön ingår i utbildningsverksamhet eller i lärande som innebär 
tillvaratagande av äldre hantverkskunskaper. 



   

 

            
     

         
      

           
 

            

              

               
    

        
          

        

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

• Förankring: Kulturmiljön har förankring i det allmänna medvetandet och bidrar till 

identifikation med samhället och dess historia. 
• Attraktivt boende/mötesplats/verksamheter: Kulturmiljön får positiva effekter för livsmiljön 

och genererar lokaler för aktiviteter och näringsliv. 
• Besöksmål: Kulturmiljön blir uppmärksammat som besöksmål och gör företeelsen och 

platsen känd. 
• Sysselsättning: Bidrar till att ge arbete lokalt eller får spridningseffekter i 
näringsverksamhet. 
• Hållbar utveckling: Bidrar till tillvaratagande av och ingår som förebild vid utvecklingen av 
byggnadskulturen. 
• Förvaltning: Kulturmiljön har eller arbetar för att få en förvaltning som innebär att det 

bevaras och vårdas för framtiden 

• Barn/Folkhälsa/Jämställdhet/Integration: Kulturmiljön har positiva verkningar inom dessa 

områden; exempelvis att det berättar om en specifik grupps historiska villkor. 

Förslaget har varit upp på Landsbygdspolitiska rådet 2 april. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)(172 av 235)



  
    
    

  
   

§139 
Begäran om medel ur 
Centrala potten - Nytt 
vård- och omsorgsboende
19KS262 

(173 av 235)



   

 

 
          

 

        
             

      
 

             
     

             
           

             
           

        

             
             

    

      
 

           
     

 
 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

§ 62 
Begäran om medel ur Centrala potten - Nytt vård- och 
omsorgsboende 
Diarienr 19KS262 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 

socialnämndens begäran om att lyfta 1,0 mkr från kommunstyrelsens centrala pott för att 

påbörja projektering av nytt vård- och omsorgsboende. 

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

beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning
I VEP 2019-2021 finns avsatt 1,0 mkr till utredning/projektering av nytt vård- och 
omsorgsboende. Det planerade vård- och omsorgboendet ska även ersätta Munkberga. Utifrån 
framtida behov av platser och Munkbergas otillräckliga standard är det viktigt att påbörja 

projektering. Tidplan avser: start av utredning/ projektering 2019, projektering 2020 samt 
byggstart våren 2021 för att stå färdigt hösten 2022. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), med stöd av Johnny Åström (SJP) och Håkan Johansson (M): 

Tilläggsyrkande - Att i projekteringen undersöka möjlighet till extern aktör att bygga, driva 

och finansiera det nya boendet. 

Helena Stenberg (S): Yrkar på kommunledningsförvaltningens förslag 

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beslutat enligt Helena Stenbergs förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 1)(174 av 235)



  
  

   

   

§140 
Ansökan om 
medfinansiering - Piteå 
eGames 
19KS204 

(175 av 235)



   

 

 
     

 

        
          

                

            
    

             
     

              
             

                
               

       

              
             
               

               
               
      

          
               

          
            

                
  

     
          

          
        

         
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 3)(176 av 235)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

§ 63 
Ansökan om medfinansiering - Piteå eGames 
Diarienr 19KS204 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår Kommunstyrelsen att medfinansiera 
det nya evenemanget Piteå eGames med 200 000 kronor för 2019. 

att ansökan för 2020 samt 2021 behandlas efter att utvärdering lämnats in för första året. 

Medlen anslås ur den Tillväxtpolitiska reserven. Beslutet gäller under förutsättning att övrig 

finansiering uppnås i tillräcklig omfattning. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C) och Johnny Åström (SJP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag 

Ärendebeskrivning
Piteå E-sport Ekonomisk Förening ansöker om medel för att kunna arrangera ett nytt årligt 
evenemang -Piteå eGames under tre år, med första genomförandet hösten 2019. Visionen är 
att skapa Norrbottens största e-sport arrangemang i FIFA spel, som i dags läget inte finns i 
Norra Sverige. Efterfrågan på denna typ av arrangemang är stor och Piteå har alla möjligheter 

att positionera sig som ledande inom detta område. 

E-sport är benämningen på organiserade tävlingar i dator- och tv spel. E-sport växer och 
räknas idag som en av världens största sporter med stor ekonomisk omsättning. Tävlingarna 
spelas på arenor inför publik. Tävlingarna sänds också live, så många kan följa dessa. Inom e-
sport finns en rad olika spel, däribland FIFA fotboll med över 20 miljoner aktiva spelare. 
Svenska fotbollförbundet har bildat Sveriges allra första landslag i FIFA för ett år sedan och 
världens första VM-turnering i FIFA har genomförts. 

Projektidé: 
Föreningen vill tillsammans med samarbetspartners arrangera Piteå eGames på Norrmalmia, 
årligen under en helg i anslutning till höstlovet. Arrangemanget ska vara öppet för alla samt 
vara alkohol- och drogfritt. Föreningen eftersträvar att arrangera Norrbottens största e-

sportarrangemang och ska främst fokusera på fotbollsspelet FIFA. Kopplingen till fotbollen i 
Piteå är stark, PIF Dam som vann allsvenskan 2018 och Piteå Summer Games som en av 
världens största fotbollsturneringar. 

Projektledning: 
Piteå Esport Ekonomisk Förening är projektägare. 
Projektledare: Jacob Gabrielsson, examen inom strategisk kommunikation och erfarenhet av 
evenemangsplanering inom e-sport. Utöver projektledare så kommer projektgruppen att bestå 
av ca 8 personer med olika kompetenser och erfarenheter. 

Tidsperiod: En gång per år i anslutning till höstlovet 2019-2021. 



   

 

 
           
           

           
    

     

             
       

    
  

   
   

    

           
          

    
               

              
            

              
                

  

   
             

             
            

 
               

           
             

           
                  

 

           
            
            

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

Beräknat besöksantal: 

År 1 -200 registrerade spelare och 1000-1500 besökare och 250 online streams.
År 2 -300 registrerade spelare och 2000 besökare och 500 online streams. 

Målgrupp: Barnfamiljer och spel- och dataintresserade från Piteå kommun samt närliggande
orter. Åldersspann mellan 13-35 år. 

Ekonomi: Detaljbudget inväntas under vecka 14. 

Kostnader: 750 000 kr varav projektledning/personal uppgår till 300 000 kr. Samt kostnader 
för lokal, spelstationer, materialhyror, programvaror, marknadsföring m m 

Intäkter: 750 000 kr varav: 
Företag/sponsring 200 000 

Sparbanken Nord 150 000 
Piteå kommun 300 000 
Anmälnings- och entreavgifter 100 000 

Samarbetspartners: 
Potentiella samarbetspartners är Piteå kommun, Sparbanken Nord, LTU, Arctic Game Lab, 
Nordsken (Skellefteå), Piteå Summer Games, PDOL, Kaleido, Lundqvists Trävaru, Nelab, 
Piteå- tidningen, Wibax m fl. 
När det gäller LTU så är kopplingen till musik och ljud en viktig ingrediens för 

spelupplevelsen, spelindustrin och publiken. I och med att Piteå är en stor fotbollsstad såväl 
som musikstad så vill projektgruppen kombinera och utforska dessa två. Projektgruppen vill 
arbeta med studenter vid LTU/Musikhögskolan som ex vis kan göra sina tolkningar av musik 
från spelens värld. Den ljudforskning som bedrivs via RISE i Piteå kan också vara en tänkbar 
samarbetspart i projektet. 

Piteå Esport Ekonomisk Förening: 

Föreningen avser att främja utvecklingen av e-sport inom Piteå kommun och skapa ett 
forum/mötesplats för spel- och dataintresserade som är öppen för alla. Föreningen vill verka 

för ett bättre, mer jämställt ”klimat” inom e-sporten och skapa en positiv spelkultur. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 

Vi gör bedömningen att genom detta projekt så har Piteå stora möjligheter att positionera sig 
ytterligare som arrangörsstad. Vi har Piteå Summer Games, PDOL, framgångsrika idrotts 

evenemang men e-sport kan bli ett nytt inslag i arrangemangsstaden. I dagsläget genomförs e-

sport FIFA enbart i södra Sverige. Några större lyckosamma spelarrangemang genomförs 

årligen i närområdet, ex vis Nordsken i Skellefteå, men då är det andra typer av spel och inte 
FIFA fotboll. 

En satsning på e-sportarrangemang ligger i linje med Piteå kommuns uttalade 
tillväxtsatsningar inom kulturella och kreativa näringar liksom i utvecklingen av Piteå som 
evenemangsstad. Att genomföra stora evenemang under höst/vinter/vår är viktigt för att öka 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 3)(177 av 235)



   

 

            
              

             
             

                 
     
           

           
          

          
       

            
            

           
     

          
               

 

           
      

    

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

den turistekonomiska effekten i Piteå under hela året. Sommartid är kapacitetsutnyttjandet på 
boendeanläggningar m m högt men övrig tid på året finns det utrymme för fler besökare. 

Vi ser positivt på det beskrivna arbetssättet med samarbetspartners i såväl planering som 
genomförande som redovisats. Ett nära samarbete med företag och den kompetens som finns 
inom ljud och musik på LTU ser vi som en stor konkurrensfördel för att skapa ett eGames 
som sätter Piteå på e-sport kartan. 
Piteå kommun är via Piteå Science Park medlem i samverkansorganisationen inom 
spelbranschen -Arctic Game Lab där samverkan och erfarenheter för utvecklingen av 
branschen sker samt spelsatsningen Innovation Game 2.0. Genomförandet av lokala 

arrangemang ingår inte i de ovan beskrivna projekten/organisationerna varför föreningen 

ansöker om medel för genomförandet av Piteå eGames. 

Vår bedömning är att föreningen, med den beskrivna projektorganisationen, har de kunskaper 
och erfarenhet som krävs för ett lyckosamt genomförande. Förslaget är att Kommunstyrelsen 
bifaller ansökan om medfinansiering ur den tillväxtpolitiska reserven. En utförlig skriftlig 
utvärdering förväntas redovisas efter genomfört arrangemang. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S):Yrkar på att medfinansieringen ändras till 200 000:-
Håkan Johansson (M) med stöd av Johnny Åström (SJP) och Majvor Sjölund (C): Avslag på 

ansökan 

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om medfinansiering Piteå eGames 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 3)(178 av 235)
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Taxa för sotning/rengöring 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Taxa för sotning/rengöring Taxa 2019-04-29 § 142 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Räddningstjänsten 1 19KS238 2020-06-30 
Dokumentinformation Taxa för utförande av enligt Lag om skydd mot olyckor föreskrivet 

rengörings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant 
arbete. 

Dokumentet gäller för Piteå kommun 

(181 av 235)



 

   

   
           

        
       

 
             

        
   

     
      

        

 

            
             

            
     

          
      

 
  
   
  
  
  

 
   
  
  
  
  

              
               
   

   
         

           
 

Sid 1 

1. Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift Kr exkl. moms 

(182 av 235)

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie rengöringstur per gång. 

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 7:80 kr) 19:05 min 148:60 
1.1.2 Fritidshus (Antal minuter x 7:80 kr) 45:13 min 352:00 

1.2 Objektsavgift (kr/enhet) 
Rengöring eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal. 

1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) 
1.2.1.1 eldad uteslutande med olja 197:50 
1.2.1.2 miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja 197:50 
1.2.1.3 eldad helt eller delvis med fast bränsle 237:45 
1.2.1.4 miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fast bränsle 237:45 

1.2.2 Braskamin 175:50 

2. Övriga objekt 

2.1 Inställelseavgift 
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna 

inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggs-
ersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme 
med pris, som anges i 4.5. 

2.2 

2.2.1 Rengöring av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till 
rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning 

Värmepanna -50 Mcal/h 
51 – 100 366:15 

101 – 150 424:55 
151 – 200 487:40 
201 – 250 512:05 
251 – 300 548:80 

2.2.2 Sidopanna -50 Mcal/h 126:20 
51 – 100 229:85 
101 – 150 288:30 
151 – 200 351:15 
201 – 250 375:80 
251 – 300 412:55 

2.2.3 För rengöring eller rensning av annat än under 1.2.2.1 och 2.2.2 angivet objekt uttas ersättning 
per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna får träffa överenskommelse om fast 

pris beräknat efter tidsåtgång. 

2.3 Tilläggsavgift 
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 31:20 
2.3.2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1 och 2.2.2: 

timersättning uttas enligt 4.5. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat 
efter tidsåtgång. 



 

 
            

          

  
            

                
           

         

          
             

    
       
         

          
      

           
            
      

            
           

              
             

          
             

       
            

       

             
               
      

  
          

           
             

       
          

          
         

    

Sid 2 

3. Undersökningsarbeten m.m. 
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och 
timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3. 

4. Särskilda bestämmelser 
4.1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2.2 undantagsförhållande föreligger genom 

avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. 
 sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN). 
 anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av 

standardverktyg. 
 för rengöringens genomförande nödvändig demontering och montering av luckor och andra 

detaljer som orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången här för uppgår till eller 
överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod. 

 blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka. 
 användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara 

blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. 
 fastsättning av arbetsredskap i kanal eller liknande. 


4.2 För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas 46:80 
tilläggsavgift med 6 min dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, där 
tidsåtgången uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod. 

(183 av 235)

4.3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt 70:20 
skäl hindrat arbetets utförande på tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning 

per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Då uttas ersättning 
för den ordinarie inställelsen enligt 1. eller 2. samt en administrationsavgift med 9 min. 
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad 

km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattnings-
havare i kommunens tjänst enligt centralt utfärdad anvisning. 
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat 

transportmedel än bil uttas ersättning den verkliga kostnaden. 

4.4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt 
tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

4.5 Timersättning utgår med 467:60 
innefattande även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid 
räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halv-
timme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad 

och omklädsel, där denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 

4.6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande 

av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning 
enligt överenskommelse med den betalande. 



  

 

    
 

        
     

   

Taxa för Brandskyddskontroll 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Taxa för Brandskyddskontroll Taxa 2019-04-29 § 142 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Räddningstjänsten 1 19KS238 2020-06-30 
Dokumentinformation Taxa för utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om 

skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. 

Dokumentet gäller för Piteå kommun 

(184 av 235)



 

   

  

    
    

  

          
        

          
    

          
    

          
       

 

       

  
          
      

Sid 1 

Angivna avgifter exklusive moms. 

1. Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift 
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1 Helårsbebott hus = 346:70 kr 
2 Fritidshus = 788:75 kr 

1.2 Kontrollavgift 
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (30 minuter) = 377:80 kr 
2 Överstiger kontrollmomentet 30 minuter debiteras överskjutande tid enligt 4.4 
3 Kontroll av ytterligare eldstad med tillhörande rökkanal i samma fastighet 

(20 minuter) = 251:85 kr 
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial 

samt protokollering av brandskyddskontrollen. 
Vid misstanke om otätheter görs täthetsprovning inom tidsintervallet för objektet.

Överstiger arbetsmomentet tidsintervallet uttas ersättning enligt 4.4. 

2. Övriga objekt 

2.1 Kontrollavgift 
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 

3. Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med 
pris som anges i 4.4 samt transportersättning. 

(185 av 235)



 

 

            
             

           
         

          
     

            
         

             
             

     

      
           

           

         
         

    

  

           
        

   
   

Sid 2 

4. Särskilda bestämmelser 

1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och 

särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som 

anges i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie 

inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt administrationsavgift av 113:35 kronor. 

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av 
avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För 

annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden. 

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

4 Timersättning utgår per man med 755:65 kronor. 
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 

kvartstimme. 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme. 

5 Rengöring/sotning skall utföras vid samma tillfälle som brandskyddskontrollen såvida 

det inte föreligger särskilda skäl. Vid samtidig sotning/rengöring och brand-
skyddskontroll debiteras grundavgiften för brandskyddskontrollen. 

5. Indexreglering av taxan 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de 
centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. 

Sotningsindex börjar tillämpas 2006-04-01. 

(186 av 235)
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Delegationsbestämmelser för 
Kommunstyrelsen 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Delegationsbestämmelser för 

Kommunstyrelsen Bestämmelse 2019-04-29 § 143 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 10 18KS805 2023-06-30 
Dokumentinformation Anger till vem kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt i vissa 

ärenden/grupper av ärenden 
Dokumentet gäller för Förtroendevalda och tjänstemän 

(188 av 235)



 

   
           

               

               
                

                   
                   

                

                
     

  
                

           

           
         

               
        

    
            

        
           

          
            

   
           
         

               
            

       

Sid 1 

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

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

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

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

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

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas på delegering ska anmälas till kommunstyrelsen i enlighet med 6 kap 40 § 
KL. Anmälan av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen ska redovisas på nästa sammanträde. 

Återrapporteringen är viktig för att kommunstyrelsen ska kunna följa hur beslutanderätten 
används och för att beslutet ska få laga kraft. 

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

Ärenden som inte får delegeras
Beslut i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap 38 § KL: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 

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

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 

yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 

(189 av 235)



 

   
                 

               
               

       

  
          
                

   

               

     
          
             

           
       

            
      

               
            

 
            

           
           

           
      

Sid 2 

Delegering i brådskande ärenden 
I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en 

regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan 

ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa 
sammanträde. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

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

Jäv 
Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna i 6 kap 28-32 §§ KL. 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 

självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden 
saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

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

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

Styrande dokument
Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom 

delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa 

uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska 
betraktas som ett komplement till denna. 

(190 av 235)
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Innehåll 
Allmänna ärenden .....................................................................................................................4 

Omfördelning från driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår i enlighet med 

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

varor (LBE), och annan lagstiftning med anknytning till räddnings-tjänsten och den 

Handlingar- utelämnande avslagsbeslut....................................................................................5 
Sponsring enligt Riktlinjer för sponsring ..................................................................................5 
Externt finansierade projekt ......................................................................................................5 
Markanvisningsavtal- ej detaljplanelagt område.......................................................................6 
Köpehandlingar fastigheter .......................................................................................................6 
Inköp..........................................................................................................................................6 
Indrivningar och avskrivningar av fordringar ...........................................................................7 
Optionsrätt .................................................................................................................................7 
Deklaration för mervärdeskatt...................................................................................................7 
Borgensförbindelse - bostadsförsörjning ..................................................................................7 
Bank ..........................................................................................................................................7 
Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt .............8 

verksamhetsplan antagen av fullmäktige ..................................................................................8 
Kapitalförvaltning .....................................................................................................................8 
Beslutsattest...............................................................................................................................8 
Personalfunktion........................................................................................................................9 
Anställningsbeslut .....................................................................................................................9 
Lönebeslut vid nyanställning för:............................................................................................10 
Uppsägning, avsked, disciplinära åtgärder samt avstängning:................................................10 
Godkännande av bisyssla: .......................................................................................................10 

pensionsålder:..........................................................................................................................10 
Beslut om ledighet med eller utan lön:....................................................................................10 
Beslut om ledighet för fackligt uppdrag:.................................................................................11 
Omplacering i samband med rehabilitering: ...........................................................................11 
Säkerhetssyddarbetet och säkerhetsarbetet .............................................................................11 
Ärenden avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva 

olycksförebyggande verksamheten .........................................................................................12 
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Sid 4 

Delegationslista 

1 Allmänna ärenden Delegat 
A Teckna kommunens firma Ordförande/1:e vice ordförande/kommunchef 

var för sig. 

B Brådskande ärenden då beslut inte kan 
anstå till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde 

Ordförande; 

Ers: 1 vice ordförande 

C Utse ombud med behörighet att föra 

kommunens talan i domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av 

skilda slag 

Ordförande; 

Ers: Kommunchef, 
Avdelningschef styrning och ledning 

D Behörig att ta emot rekommenderade 
brev 

Registrator/administratör/kommunsekreterare 

E Behörig att skriva på delgivning Registrator/kommunsekreterare/administratör 

F Yttrande angående hemvärnsmän Avdelningschef styrning och ledning; 
Ers: Räddningschef 

G Medlemskap i föreningar och 

organisationer inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och utse 
ledamöter för dessa 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

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

I Tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

J Ändra överklagat beslut eller 

föreläggande enligt 27 § första stycket 

förvaltningslagen 

Chef för tjänsteman som fattat beslut 

K Beslut att avvisa för sent inkommit 

överklagande enligt 24 § 

Förvaltningslagen 

Kommunjurist; 
Ers: Avdelningschef styrning och ledning 

L Personuppgiftsbiträdesavtal, 
undertecknande 

Ordförande/Vice ordförande/ Kommunchef 

var för sig 

M Öppna sociala media konto Kommunikationschef/Ansvarig digitala 
media 

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

Kommunchef 

O Nominera ledamöter och ersättare till 

styrelser och presidium i externa 
organisationer. 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

P Företräda kommunen, eller tilldela 

fullmakt för att företräda kommunen, 
vid årsstämmor/bolagsstämmor i 
bolag som inte ingår i PIKAB-
koncernen, föreningsstämmor och 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ers: Kommunstyrelsens vice ordförande 

(192 av 235)



 

     
     

      
     

  
   

    

   

       

  

             
     

  
  
  

  
  

     
 

   
 

       

       
  

     
 

   
    

  

  
 

  
    
   

  
 

       
 

     
  

Sid 5 

andra likartade sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 

Q Beslut vid ansökan om 

Landsbygdsmedel från 
Utvecklingspeng, Byapeng och 
Stöd till bebyggda kulturmiljöer? 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

R Beslut om medel från Klimatpotten? Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

2 Handlingar- utelämnande 
avslagsbeslut 

Delegat 

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

A Inköp Inköpschef; Ers: kommunjurist 

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

Ers: kommunjurist 

3 Sponsring enligt Riktlinjer 
för sponsring 

Delegat 

A Sponsring av förening med 

elitidrottare 
Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

B All övrig sponsring utom 

elitidrottssponsring 
Handläggare för sponsringsärenden; 

Ers: Kommunchef 
C Upphävande av sponsringsavtal Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott 
D Undertecknande av sponsringsavtal 

som beslutats av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott 

Handläggare sponsringsärenden; 
Ers: Kommunchef 

4 Externt finansierade projekt Delegat 
A Undertecknande av förbindelse om 

medfinansiering av offentliga medel 
Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef 

B Rekvisitioner av stöd till offentliga 

medel 
Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef 

C Ansöka om offentliga medel Respektive avdelningschef; 
Ers: Kommunchef 
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Sid 6 

5 Markanvisningsavtal- ej 
detaljplanelagt område 

Delegat 

A Längre än två år Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

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

6 Köpehandlingar fastigheter Delegat 
A Undertecknande av medförvärv och 

försäljning av fastigheter 

Ordförande; Ers: 1 vice ordförande 

7 Inköp Delegat 
Upphandlingsbeslut över 0,1 prisbasbelopp enligt riktlinjer för Piteå kommuns 

upphandling (upphandlingar under 0,1 prisbasbelopp [2018: 4 550 kr] liksom avrop på ramavtal 
betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna) 

(kommunstyrelsen är ansvarig för ramavtal vilka nyttjas av flera än en förvaltning, kommunstyrelsens 

förvaltningsspecifika köp samt bygg- och anläggningsentreprenader). 
A Beslut om ramavtal som nyttjas av fler 

än en förvaltning, kommunstyrelsens 

förvaltningsspecifika köp, bygg och 
anläggningsentreprenader samt övriga 

upphandlingsbeslut över 46 prisbas-

belopp (2018: 2 093 000 kr) 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

B Beslut om ramavtal som nyttjas av 
flera än en förvaltning, 

förvaltningsspecifika köp samt bygg-

och anläggningsentreprenader upp till 
eller lika med 46 prisbasbelopp 
( 2018: 2 093 000 kr) 

Inköpschef; 1:e 

Ers: Kommunchef 
2:e Ers: Ekonomichef 

C Övriga upphandlingsbeslut över 15 

prisbasbelopp (2018:682 500 kr) 
Respektive förvaltningschef inom egen 

nämnd 
D Beslut om ramavtal och övriga 

upphandlingsbeslut upp till eller lika 
med 5 prisbasbelopp (2018: 227 500 
kr) 

Avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen var för sig 

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

Ansvarig chef 

F Brådskande inköp, service och 
underhållsåtgärder för att kunna 

upprätthålla räddningstjänstens 
beredskap. Ej under dagtid. Ej 
beloppsgräns. 

Insatsledare (i samråd med räddningschef i 
beredskap) 

(194 av 235)



 

  
  

     
   

     
   

    
    

       
      

     
     

 

  

    
      

 

      
 

    

   
   

   
     

        

  

      
    

  

  
    

 

 
 

   
    

 

Sid 7 

8 Indrivningar och 
avskrivningar av fordringar 

Delegat 

A Indrivning av obetalda och till 
betalning förfallna fordringar 

innefattande rätten att på kommunens 
vägnar söka betalningsföreläggande, 

lagsökning och vidta övriga 

inkassoåtgärder samt att söka 

utmätning i lös och fast egendom och 
att i samråd med berörd förvaltning 

ansöka om vräkning och konkurs. 

Bestridande samt återvinning i mål 
avseende betalningsföreläggande. 

Ekonomikonsulterna inom kundreskontra 

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

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

C Bokföringsmässiga avskrivningar där 

fordran mot gäldenär kvarstår. 
Ekonomichef, koncerncontroller och 
ekonomer inom ekonomiavdelningen var för 

sig. 

9 Optionsrätt Delegat 
A Undertecknande av avtal om 

optionsrätt 
Ordförande; Ers: 1:e vice ordförande 

10 Deklaration för 
mervärdeskatt 

Delegat 

A Undertecknande av deklaration för 

mervärdeskatt 
Ekonomichef/Ekonomer vid ekonomiavd. 
/Koncernkontroller var för sig 

11 Borgensförbindelse -
bostadsförsörjning 

Delegat 

A Undertecknande av 
borgensförbindelse till stöd för 

bostadsförsörjningen 

Ekonomichef; 
Ers: Ordförande 

12 Bank Delegat 
A Undertecknande av 

betalningsuppdrag/anvisning 
Ekonomichef/Koncernkontroller/Ekonomer 
vid ekonomiavd./Ekonomikonsulter två i 
förening. 
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Sid 8 

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

Delegat 

A Upptagande av långfristiga lån Ordförande; Ers: 1:e vice Ordförande 

B Konvertering eller förlängning av 

långfristiga lån 
Ekonomichef; 
Ers: kommunchef 

C Upptagande av tillfälliga lån och 
krediter 

Ordförande; 

Ers: 1:e vice ordförande 

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

Delegat 

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

15 Kapitalförvaltning Delegat 
A Teckna avtal med uppdragstagare 

gällande externa förvaltningsuppdrag 

Ordförande; 

Ers: 1:e vice ordförande 

B Volymer och fördelning mellan olika 
aktörer utifrån Finanspolicy och 

Finansriktlinjer. 

Ekonomichef; 
Ers: Kommunchef 

16 Beslutsattest Delegat 
A Beslutsattestera för förvaltning Förvaltningschef 

B Beslutsattestera för avdelning Avdelningschef 
C Vidaredelegera beslutsattest Förvaltningschef 
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Sid 9 

17 Personalfunktion Delegat 
A Med bindande verkan för kommunen 

genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare rörande 

löneöversynen 

1:e vice ordförande 

B Övriga kollektivavtal avseende 
relation mellan arbetstagare och 
arbetsgivare 

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 

för sig 

C Förhandla på kommunens vägnar 
enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt vad gäller 11-14 och 

38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden sker efter 
samråd med dem. 

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 

för sig 

D Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

E Själv eller utse ombud för att föra 

kommunens talan i frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 

för sig. 

F Avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

Personalchef/Personalstrateg var för sig. 

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

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

H Beslut i ärenden om belöningar 

enligt fastställda bestämmelser på 
förslag från förslagsverksamheten 

Personalstrateg 

18 Anställningsbeslut Delegat 
A Kommunchef Kommunstyrelsen 
B Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 

personalutskott i samråd med nämndens ordf. 
C Avdelningschef Förvaltningschef 

D Första linjens chef Närmast överordnad chef 

E Övriga utom korta vikariat mindre än 
6 månader 

Respektive chef 

F Anställningar mindre än 6 månader Respektive chef/bemanningsenhet var för sig 
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Sid 10 

19 Lönebeslut vid 
nyanställning för: 

Delegat 

A Kommunchef Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott i samråd med personalchef 

B Förvaltningschef Kommunchef i samråd med personalchef 
C Avdelningschef Förvaltningschef ** 

D Första linjens chef Närmast överordnad chef** 

E Övriga anställda Personalspecialist 
F Lönebeslut under pågående 

anställning 
Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 

för sig 

**Respektive chef har ansvar för lönesättning, men lönesättningen ska föregås av 

samråd med personalchef/personalstrateg lönebildning. Om enighet ej uppnås 
delegeras beslutanderätten till kommunchef. 

20 Uppsägning, avsked, 
disciplinära åtgärder samt 
avstängning: 

Delegat 

A Förvaltningschef Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

B Övriga anställda Personalchef/Personalstrateg lönebildning var 

för sig 

21 Godkännande av bisyssla: Delegat 
A Förvaltningschef Kommunchef 
B Avdelningschef Förvaltningschef 

C Övriga anställda Förvaltningschef 

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

Delegat 

A Förvaltningschef Kommunchef 
B Övriga anställda Förvaltningschef tillsammans med 

personalchef 

23 Beslut om ledighet med 
eller utan lön: 

Delegat 

A Förvaltningschef Kommunchef 
B Övriga anställda Närmaste chef 
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Sid 11 

24 Beslut om ledighet för 
fackligt uppdrag: 

Delegat 

A Anställda Närmaste chef beslutar om ledigheten och 
personalchef/personalstrateg lönebildning om 

lön ska utgå för ledigheten, var för sig. 

26 Säkerhetssyddarbetet och 
säkerhetsarbetet 

Delegat 

A Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet i säkerhetsfrågor 

Räddningschef; 
Ers: Kommunchef 

B Rätt att teckna kommunstyrelsen 
som myndighet i 
säkerhetsskyddsfrågor 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

C Rätt att träffa överenskommelse med 

kommunala bolag om 
säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

D Utföra säkerhetsprövning av 

personal samt ansöka om 

registerkontroll 

Säkerhetsskyddschef; 
Ers: Biträdande säkerhetsskyddschef 

E Utföra säkerhetsskyddsprövning av 

säkerhetsskyddschef och ersättare till 
denne samt ansöka om 

registerkontroll 

Räddningschef; 
Ers: Kommunchef 

25 Omplacering i samband 
med rehabilitering: 

Delegat 

A Anställda mellan verksamheter Personalspecialist inom rehabilitering* 
*Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner 
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Sid 12 

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

Delegat 

A Utse för ändamålet lämpliga 

tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i ärenden 
med stöd av 5 kap 1 § och 2 § första 

och andra stycket LSO 

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

B Utfärda föreläggande och förbud i 

ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra 

stycket LSO 

Utsedda tillsynsförrättare 

C Medge att en fastighetsägare utför 

eller låter annan utföra sotningen på 

den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § 
andra stycket LSO 

Räddningschef; 
Ers: Avd. chef Räddningstjänstens avdelning 

D Återta medgivande, enligt 
delegationspunkt 27c, för 

fastighetsägare att genomföra 

sotning på den egna fastigheten 

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

E Utfärda förelägganden och förbud 

enligt 3 kap 6 § andra stycket i 
samband med kontroll från 
brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 
§ tredje stycket LSO 

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

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

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

G Meddela föreskrifter eller förbud helt 

eller delvis mot eldning utomhus 
enligt 2 kap 7 § FSO 

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

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

Beslutsfattaren 
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Sid 13 

I Besvara remisser från andra 
kommunala myndigheter i ärenden 
rörande detaljplaner, bygglov m m 

som ej är av principiell karaktär eller 
i övrigt av större vikt 

Utsedda tillsynsförrättare 

J Besvara remisser från Polis-
myndigheten i ärenden enligt den 
allmänna ordningsstadgan och lagen 
om allmänna sammankomster 

Utsedda tillsynsförrättare 

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

Aktuell räddningsledare 

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

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

M Besluta om återkallning av tillstånd 
enligt 20 § LBE 

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

N Utse för ändamålet lämpliga 

tillsynsförrättare med rätt att utfärda 
föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden med stöd av § 25 
första stycket LBE. 

Räddningschef; 
Ers: Avdelningschef för Räddningstjänsten 

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

Utsedda tillsynsförrättare 

P Remissvar till Länsstyrelsen rörande 

tillstånd att bedriva vårdhem, 
barnstugor m.m. 

Utsedda tillsynsförrättare 

Beslut KS 2009-11-30 § 259 
Revidering KS 2010-06-07, § 108 
Revidering KS 2011-03-11, § 55 
Revidering KS 2012-08- 20 § 149 
Revidering KS 2012-10-01, § 168 
Revidering KS 2013-01-28, § 10 
Revidering KS 2015-01-13, § 7 
Revidering KS 2018-03-05, § 57 
Revidering KS 2018-04-09, § 92 
Redaktionella ändringar KLF 2018-06-04 
Revidering KS 2019-04-29 § 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

§ 64 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
Diarienr 19KS215 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen antar Riktlinjer 
för mänskliga rättigheter – mångfald. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att kommuneldningsförvaltningen 

kompletterar riktlinjen med ett avsnitt om inriktning där kommunens fyra roller kort beskrivs 
innan behandling i kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 

respektive förslag. 

Ärendebeskrivning
Arbetet inom riktlinjerna utgår i sin grund från kommunens Verksamhetsplan (VEP) som är 
beslutad i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige gav Kommunledningsförvaltningen i uppdrag i VEP 2014-2016 att 
samordna arbete med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. Arbetet 
resulterade i en övergripande handlingsplan som följts upp och reviderats till en riktlinje. 

Uppföljningen av arbetet inom tidigare handlingsplan och riktlinje visar att ett omfattande 
arbete har genomförts inom flera områden. Dels inom kommunens verksamheter och dels 
med samverkan med näringsliv, organisationer inom samhälle, civilsamhälle och enskilda 
pitebor. 

Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av FN:s toppmöte, åtagit sig att leda 
världen mot en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör 

grunden i arbetet för Agenda 2030 enligt regeringens strategi. Den offentliga sektorn har ett 
uppdrag att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Uppföljning genomförs i ordinarie uppföljningssystem. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) - Avslag på att anta riktlinjen 

Helena Stenberg (S) - Yrkar på att ett nytt stycke Inriktning läggs till i riktlinjen där 
kommunens fyra roller kort beskrivs. 

Majvor Sjölund (C) - Yrkar på att ambitionen att bli MR-kommun stryks i riktlinjen, att 
bostadsort ska ingå i definition samt att ta bort uppföljningssystemet för MR ur riktlinjen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-04-15 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)(204 av 235)



     
 

 

   
    

 

        
     

Riktlinjer för mänskliga rättigheter -
mångfald 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för mänskliga 

rättigheter - mångfald Riktlinjer 2019-04-29 § 144 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 19KS215 2023-06-30 
Dokumentinformation Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald i Piteå kommun 
Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
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Sid 1 

Bakgrund 
Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter (MR), och dessa riktlinjer 
tydliggör hur den planen ska förverkligas. 

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser är inarbetade i kommunens 

styr- och ledningssystem. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. 
Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet 
med Agenda 2030 som i Piteå kommun ingår i det ordinarie arbetet. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med 
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Bedömningen är att kommunens 

övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige har i reglementet tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret 
för Mänskliga rättigheter. 

Vi behöver ständigt sträva efter att upprätthålla mänskliga rättigheter. Det kommer alltid att uppstå nya 
behov, nya dilemman att hantera så vi som kommunala aktörer behöver ständigt utveckla vårt arbete för 

att uppfylla vårt uppdrag för mänskliga rättigheter. Vi behöver kunskaper om MR så att de som nås av 
våra verksamheter får ökade möjligheter att få sina rättigheter uppfyllda, grundläggande utbildning är en 
viktig bas. Det är i alla kommunala verksamheter och aktiviteter som vårt grundarbete och möten med 

rättighetsbärarna sker. 

Mål 
Riktlinjerna har sin utgångspunkt i målet: 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Och har koppling till övriga övergripande mål. (Verksamhetsplan 2020 – 2022) 

Definition mångfald 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå kommuns definition av 
mångfald har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Inom Piteå 
kommun ska vi arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och 
grupper särbehandlas negativt. 

Syfte 
Riktlinjerna avser att i ett helhetsperspektiv ge i uppdrag hur Piteå kommun ska utveckla sitt arbete för 

att nå ökad mångfald och vara en MR kommun som en förutsättning och möjlighet för tillväxt. 
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Sid 2 

Inriktning 
Det offentliga ansvaret är att respektera skydda, och främja de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att 
alla medarbetare i stat, kommun och regioner har ett ansvar. Kommunens ansvar utgår från ett bygge av 
välfärd i ett demokratiskt arbete. 

Samhällsaktör. Det är viktigt att människor känner till sina rättigheter, respekterar andras rättigheter 
och vet hur man gör anspråk på dem. Det gäller alla som bor, arbetar och verkar i kommunen. Viktigt är 
också att människor involveras i de beslut som påverkar dem, exempelvis planarbete som 
översiktsplaner och fördjupade planer, prioriteringar, utvecklingsarbete, framtidsfrågor m.m. Särskilt 
viktigt är att säkerställa att underrepresenterade grupper kommer till tals. Samhällsbyggandet är 
beroende av att alla pitebor utifrån sin förmåga är delaktiga och tar sitt ansvar. 

Demokratiaktör. Mänskliga rättigheter och friheter för personer i Sverige skyddas främst i tre 

grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen 

slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. Den lokala representativa demokratin har de politiska 
partierna som bas. De mänskliga rättigheterna kräver ett långsiktigt politiskt åtagande över parti- och 
blockgränser. 

Välfärdsaktör. Kommunen har en mycket viktig roll när det gäller stöd för medborgarnas ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter exempelvis rätten till hälsa, utbildning, bostad och arbete. Hur de sedan 
ska förverkligas är föremål för lokala och regionala politiska beslut. Konflikter kan uppstå mellan 

målsättningen att uppfylla mänskliga rättigheter och de resurser som finns att tillgå. Det förklarar 

formuleringen att kommunens uppdrag är att främja vilket görs genom att genomföra insatser för att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna. 

Arbetsgivare. Kommunen är den största arbetsgivaren i Piteå som i alla kommuner i Sverige. Så här 
finns arbetsplatser som inte enbart ska tillgodose alla brukares, patienters, klienters och elevers 
mänskliga rättigheter i vår serviceleverens utan de är också platser där de anställdas egna rättigheter ska 
säkerställas. Den svenska diskrimineringslagstiftningen reglerar bland annat relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare/anställd. 

Arbetet för mänskliga rättigheter genomförs exempelvis genom folkhälsoarbetet, barn- och 
ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, medborgardialog, jämställdhetsarbete, integrationsarbete generellt 
och tillgänglighetsfrågor. 

Roller och ansvar 
I Piteå drivs arbetet under parollen Ett Piteå för alla med en ansats för samverkan med civilsamhället 
och näringslivet. Piteå kommun arbetar aktivt för att Piteå ska vara MR kommun 2021, som 

utgångspunkt för arbetet används SKL: s Plattform för mänskliga rättigheter på kommunal och regional 
nivå. 

Kommunstyrelsen följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i hela 
organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin verksamhet. 

Kommuninternt är förvaltningschefsgruppen styrgrupp, varje förvaltning ansvar för att driva arbetet så 

att alla verksamheter arbetar utifrån mänskliga rättigheter. Kommunledningsförvaltningen följer och 
samordnar. 
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Uppföljning 
Riktlinjerna ska följas upp inom det ordinarie styr-och ledningssystemet. En kommunövergripande 

Arbetsgrupp Mångfald MR med representanter från varje förvaltning finns med uppdrag att i samverkan 

stötta och leda processen för utveckling av verksamheternas arbete för mångfald och mänskliga 
rättigheter. 

Som stöd till uppföljning finns Anvisning som beslutas av kommunchef. 
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjäm-
ning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och reg-
leringsbidrag/-avgift. Jag har haft regeringens uppdrag att utreda och 
uppdatera kostnadsutjämningen. I direktiven anges att översynen 
ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp 
större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt 
föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller 
eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera 
möjligheterna att förenkla utjämningen. 

Förändringarna föreslås genomföras år 2020, vilket ställer krav på 
en snabb beredning i regeringskansliet. 

Utgångspunkter 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla 
invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållan-
den.1 Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå 
eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom 
kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skill-
nad mot inkomstutjämningen. 

I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens 
sammansättning och bebyggelsestruktur. Strukturellt betingade kost-
nadsskillnader förutsätts kunna härledas med utgångspunkt i netto-
kostnader för olika verksamheter som redovisas i räkenskapssam-
mandragen för kommuner och landsting. Att strikt kunna avskilja 

1 I betänkandet används ”landsting” för såväl de som benämns landsting som de som benämns 
region. 
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kostnader för ambitionsnivå respektive effektivitet från strukturella 
kostnadsskillnader låter sig inte göras i brist på sådan uppdelning i 
statistiken. Jag har därför valt att i vissa fall föreslå utjämning trots att 
kostnadsskillnader inte kan påvisas i räkenskaperna. 

En vanlig missuppfattning är att utjämningssystemet ger kom-
muner och landsting kompensation för de kostnader man faktiskt 
valt att ha, till exempel om man har många mindre skolenheter, en 
omfattande politisk organisation eller hög andel inhyrd personal. Så 
är inte fallet. Utjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet 
befolkningens sammansättning, gleshet och produktionsförutsätt-
ningar. Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar. 

Jag har utgått från att kostnadsutjämning precis som i dag ska ske 
för obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt på vård, skola och 
omsorg i kommunerna, hälso- och sjukvård i landstingen och kollek-
tivtrafik för både kommuner och landsting. 

Utredningen har genomfört en enkät till samtliga kommun-
styrelseordförande och landstingsstyrelseordförande. Resultatet kan 
sägas innebära att det finns en betydande legitimitet för systemet i 
sin helhet. Den kritik som riktas mot systemet avser främst enskilda 
delmodeller som löner, individ- och familjeomsorg och kollektiv-
trafik. 

Förenkling 

Mitt uppdrag har också i likhet med föregående utredningars gällt 
möjligheten att förenkla systemet. Jag har endast i mindre grad 
kunnat föreslå detta. Den tydligaste förenklingen är förslaget att det 
antal befolkningsgrupper som finns i den så kallade kostnads-
matrisen för hälso- och sjukvård minskas från 852 stycken till 22. 

Det finns en ganska spridd uppfattning att systemet är synner-
ligen svårt att förstå. Jag tycker det är överdrivet. Det är många 
variabler som ingår i systemet, en bit över hundra. Vissa beräkningar 
är avancerade. Men det innebär inte i sig att systemet är så pass 
komplext att det är obegripligt. I varje fall har utredningen vinnlagt 
sig om att beskriva systemet och bakgrunden till de förändringar 
som föreslås så väl som möjligt. Därmed bidrar betänkandet för-
hoppningsvis till en viss förenkling och framför allt ökad förståelse. 

(211 av 235)
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SOU 2018:74 Sammanfattning 

Aktualitet 

En viktig synpunkt som förts fram från både kommuner och landsting 
gäller systemets aktualitet. Samhällsförändringar sker ofta snabbt, till 
exempel den plötsliga uppgången i flyktingmottagande hösten 2015. 
Strukturella förändringar får genomslag i utjämningen först efter två 
år, vilket innebär att om mina förslag genomförs 2020 kommer de att 
vila på 2018 års data. Vidare har en rad kostnadsposter inte uppdate-
rats alls sedan den förra utredningen. Exempel finns på merkostnads-
beräkningar som daterar sig till nittiotalet. 

Att kostnadsutjämningen präglas av en viss eftersläpning är ofrån-
komligt. Alternativet till utfallssiffror, som med nödvändighet blir 
tillgängliga med viss eftersläpning, är prognoser. Jag föreslår dock en 
rad uppdateringar av merkostnadsberäkningar inom olika delmo-
deller. Dessa medför i sig betydande skillnader mot dagens utjäm-
ning. Uppdateringar är en av de viktigaste förklaringarna till de sam-
manlagda effekterna av förslagen. Jag föreslår vidare en högre grad 
av indexering än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets 
aktualitet under en längre tid. 

Socioekonomi inklusive flyktingmottagande 

Utgångspunkten för kostnadsutjämning är alltså att man kan iden-
tifiera de kostnadsskillnader mellan kommunerna respektive lands-
tingen som speglar olika strukturella förhållanden. Eftersom analysen 
görs på aggregerad nivå (mellan kommuner eller mellan landsting) 
syns inte alltid omfördelningar som sker inom kommuner och 
landsting vilket medför att kostnadsskillnader inte alltid kan utläsas 
ur statistiken. Faktum är att kommuner med en svag socioekonomi 
ofta har lägre kostnader för skolan än andra. Detta har inneburit att 
någon socioekonomisk kompensation i dag inte förekommer på 
områden som förskola, fritidshem samt grundskola.  

Här vill jag peka på att det redan i dag förekommer utjämning utan 
att kostnadsskillnader kan spåras i räkenskapssammandraget. Detta 
gäller exempelvis äldreomsorgsmodellens språkkompensation. 

Jag menar att utjämningen inom skolväsendet precis som i äldre-
omsorgen bör ta hänsyn till skillnader i behov utöver det som går att 
avläsa i form av strikta skillnader i kostnader. Det bör rimligen finnas 
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fördyrande omständigheter när det gäller att bedriva förskole- och 
grundskoleverksamhet i kommuner med svagare socioekonomi.  

Jag föreslår därför att utjämning på socioekonomisk grund ska in-
föras inom förskolan. Kompensationen baseras på barnens hemför-
hållanden. 

Beträffande grundskolan har riksdagen – efter förslag utgående 
från Skolkommissionens (U 2015:35) betänkande – fattat beslut om 
ett riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt index. För att 
undvika dubbelkompensation föreslår jag ingen ytterligare socio-
ekonomisk utjämning för grundskolan. Däremot redovisas hur det 
riktade statsbidraget kan ersättas av en kombination av generellt 
statsbidrag och en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjäm-
ningen. 

Vidare föreslår jag en justering av programvalsfaktorn för gym-
nasieskolan vilket ger en något tydligare socioekonomisk profil i 
modellen. 

En helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning 
inklusive Svenska för invandrare (SFI). Den speglar skillnader i socio-
ekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan kommunerna. 

Delmodellen för individ- och familjeomsorg är en av de mest kriti-
serade. Den anses ge kommunerna negativa incitament i ansträng-
ningarna med att stötta människor med försörjningsstöd att komma 
över i egen försörjning. Därför föreslår jag en förändring i variab-
lerna som ligger till grund för utjämning inom detta område. För-
ändringen innebär att utjämningen präglas mer av levnadsvillkor än 
av den kommunala verksamhetens utformning. 

I kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tas nuvarande variabel 
för andel av befolkningen som bor i småhus bort, eftersom den speg-
lar bebyggelsestruktur snarare än vårdbehov. Dessutom införs kom-
pensation för skillnader i utbildningsnivå som anses vara en viktig 
socioekonomisk bestämningsfaktor för befolkningens hälsa. 

Gles bebyggelse 

Jag föreslår en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid 
gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärm-
ning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre 

(213 av 235)
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glesbygdskommuner. Nuvarande merkostnader är i allmänhet beräk-
nade i 2010 års prisnivå och är därmed kraftigt urholkade. Vidare 
föreslår jag att en helt ny glesbygdsfaktor förs in i utjämningen för 
förskolan samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i gles-
bygd. 

I landstingens delmodell för hälso- och sjukvård har modeller-
ingen av glesbygdsförhållanden uppdaterats med befolkningen 2016, 
kostnadsersättningen räknats upp och kompensationen för ambulans-
transporter i glesbygd ökats. 

I utjämningen för merkostnader för verksamhet i områden med 
gles bebyggelse görs sedan nittiotalet simulerade utplaceringar av 
fiktiva enheter inom till exempel skola, hemtjänst och primärvård. 
Detta sker med hjälp av modellen Struktur som förvaltas av Till-
växtverket. Jag anser att principerna bakom Struktur är ett bra sätt 
att beräkna merkostnader för verksamhet i glesbygd, men har 
noterat att modellen behöver utvecklas och aktualiseras. Tillväxtver-
ket saknar i dag en fast finansiering för att hålla systemet igång 
mellan utredningarna. Kommunutredningen (Fi 2017:02) föreslås få 
i uppdrag att överväga vilken myndighet som bör ha det fortsatta 
förvaltningsuppdraget för Struktur samt hur verksamheten ska kun-
na upprätthållas och finansieras på en tillfredsställande nivå. 

Växande och minskande befolkning 

Jag föreslår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning 
i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för mins-
kande antal barn 1–5 år i förskolan införs. I dag kompenseras enbart 
för växande antal barn. En uppräkning av kompensationsnivån för 
förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resur-
serna både i kommuner med ökande och kommuner med minskande 
antal barn. 

Jag föreslår vidare att en merkostnadsersättning för växande eller 
minskande befolkning i länet införs för landstingen. 
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Löner 

Jag föreslår att lön även fortsättningsvis ska ingå som utjämnings-
grund. Delmodellen för löner är en av de mest kritiserade men efter-
som lönekostnaderna otvetydigt påverkar produktionskostnaderna 
och är starkt kopplade till strukturella skillnader anser jag att det är 
motiverat. Vissa justeringar föreslås dock, som att lönekompen-
sationen redovisas i respektive verksamhetsmodell istället för i sepa-
rata lönemodeller. För landstingens del föreslås vidare att lönekost-
nadsberäkningarna ska inkludera merkostnader för bemanning i 
glesbygd. Utredningen har kunnat konstatera att kostnaderna för 
hyrpersonal samvarierar i hög grad med en glesbygdsfaktor. Kom-
pensationen baseras på grad av glesbygd, och påverkas därför inte av 
det enskilda landstingets användning av hyrpersonal. 

Avslutande kommentarer 

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. 
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kom-
munerna och landstingen.  

Den profil som det hittillsvarande systemet har innebär att kost-
nadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt 
stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommu-
ner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. 
Profilen i landstingsutjämningen är likartad, även om skillnaderna är 
mindre och mönstret mindre tydligt framför allt beträffande gles 
bebyggelse. Förslagen i denna utredning förstärker nuvarande profil, 
till och med ganska kraftigt. 

Därtill kan konstateras att de kommuner som tagit emot relativt 
sett flest flyktingar och nyanlända får ett högre utfall med utred-
ningens förslag. 

Förslaget medför också för kommunerna i storstadslänen lite olika 
resultat. Sammantaget blir kommunerna i såväl Stockholms som 
Skåne län även med förslaget nettobidragstagare, om än i minskad 
omfattning. Kommunerna i Västra Götaland är sammantaget i dag 
nettobetalare i systemet och förblir så i något ökad utsträckning. 

För landstingens del kan man förenklat säga att ”skogslänen” och 
Gotland får ett förbättrat utfall. Några av dem är dock fortfarande 
nettobetalare i systemet. Stora positiva effekter av förslaget gäller 
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exempelvis Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget 
Dalarna och Region Värmland. Allra mest stärks Region Jämtland 
Härjedalen och Region Gotland. Stockholms läns landsting får 
störst negativ förändring och går från att vara nettobidragstagare 
till att bli nettobetalare. 

Min bedömning är att förslaget följer de principer som gäller för 
kostnadsutjämningen. De förändringar av avgifter och bidrag som 
här föreslås förklaras till betydande del av uppdateringar av siffer-
materialet. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i ut-
jämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse. 

Kostnadsutjämningen är, som framhållits ovan, helt finansierad 
inom kommunsektorn och staten har ingen del av finansieringen (till 
skillnad mot inkomstutjämningen som till största delen finansieras 
av staten). Det solidariska ansvaret för kostnadsutjämningen kan ses 
som ett sätt att markera den kommunala självstyrelsen. I debatten 
hävdas ofta att ”allt färre får betala för allt fler”. I dagsläget är 122 
kommuner nettobetalare i kostnadsutjämningen. Med förslaget blir 
det färre – 102 stycken. Med landstingen är det tvärtom så att antalet 
nettobetalare ökar från åtta idag till tio i förslaget. Sammantaget 
bedömer jag att förslaget inte innebär någon drastisk förändring i 
detta avseende. 

Den förstärkning av utjämningens fördelningsprofil som här 
redovisas kan leda till synpunkter på systemets legitimitet. I det sam-
manhanget inställer sig också frågan om vilka uppgifter som kost-
nadsutjämningen ska klara av. Det har dock inte ingått i mitt upp-
drag att överväga detta. 
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