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Haraholmen industriområde - Kvarstående arbeten Etapp 1, 2019 

2019 
Åtgärd Antal Enhet a-pris Kostnad 

Återstående massförflyttning - 80.000m3 80 000 m3 49 3 900 000 

Beläggning av vägar fram till tomt D (infart + väg N1 och N2) samt mellan tomt B1 och D1 (väg 1:1) och D1 och F1 (väg 
2:1) 

7 100 m2 493 3 500 000 

Utföra förbättringsåtgärder på diken i området för att säkerhetsställa god 
avvattning för kommande etableringar på området 1 st 600 000 600 000 

Total summa 8 000 000 

Kommentar: 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

§ 99 
Medfinansiering – Creative North 
Diarienr 19KS491 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar 
projektet Creative North med 163 223 kr för 2020, 170 329 kr för 2021 och 155 742 kr för 
2022 och 6 895 kr för 2023, totalt 496 189 kr. 

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Ärendebeskrivning
Sammanfattande projektbeskrivning 

Piteå Science Park är huvudsökande. Projektets övergripande mål är att öka tillväxten bland 
små och medelstora bolag (SMEs) inom kreativa näringar i norra Sverige. Projektets 
huvudmål är att initiera ett kluster inom kreativa näringar för att stärka SMEs i norra Sverige. 

Bakgrund 

I början av år 2014 tog ett antal kreativa bolag i Piteå och Luleå initiativ till att skapa ett 
nätverk för företag, anställda, studenter och entreprenörer verksamma inom Kulturella och 
kreativa näringar (KKN). Nätverket fick namnet Creative Norrbotten. Det visade sig dock 
finnas svårigheter med att ta ett helhetsgrepp om hela KKN, då utmaningarna och behoven är 
så vidd skilda mellan frilansande kreatörer, kulturaktörer och kreativa bolag. En bättre väg 
vore därför att bilda ett smalare kluster specifikt för kreativa bolag med anställda i norra 
Sverige. 

Piteå Science Park vill tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige inklusive de 
kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och 
yrkeshögskoleutbildningarna jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag här och 
säkerställa deras överlevnad samt attraktivitet på den nationella och internationella 
marknaden. Många bolag inom kreativa näringar befinner sig nu i en omställningsfas. I 
Resumé Insikt 2018-09-26 beskrivs en utveckling där kreativa bolag får allt svårare att 
överleva, samtidigt som fler och fler organisationer behöver jobba med digitalisering, 
innovation, kommunikation och affärsutveckling. Eftersom de kreativa bolagen tillsammans 
är den största privata arbetsgivaren inom KKN i norra Sverige, är risken stor att tillväxten i 
regionen hämmas av den negativa branschutvecklingen. På sikt kan den resultera i brist på 
arbetsplatser för kreatörer samt färre uppdrag för frilansare. 

Traditionellt sett har bolagens verksamhet till största del handlat om kreativa arbetsuppgifter, 
som att ta fram nyskapande kommunikationslösningar genom skickligt idéarbete och 
hantverk. Framöver blir det minst lika viktigt att bygga kompetens för att exempelvis bredda 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

sin affärsrådgivande roll, möta den teknikdrivna utvecklingen och automatisera delar av 
arbetet för att snabbare och med mer precision kunna agera på de signaler kunden ger. Det 
finns även stora behov av att utveckla nya affärsmodeller, finansieringsformer och samarbeten 
inom och utanför branschen. Nya yrkesroller växer fram med såväl generalister som 
specialister. Ett exempel är rollen som innovationsledare, som innefattar arbete med att skapa 
nya värden genom allt från stegvis utveckling till stora genombrott. Det handlar om ett 
systematiskt arbete för att skapa rätt förutsättningar att kunna driva ett målmedvetet 
förändringsarbete där värdeskapandet maximeras. En innovationsledare hanterar strategiska 
och taktiska frågor, medverkar i projekt och kan ta både användarens och verksamhetens 
perspektiv. Den här typen av nya, mångfasetterade professioner kan vara avgörande för 
kreativa verksamheters utveckling och överlevnad. 

Visionen med projektet är att tillsammans skapa mer tillväxt inom KKN i norra Sverige, bland 
annat genom att ge förutsättningar för innovationshöjning och -breddning i olika yrkesroller. 
Man vill skapa ett kluster för kreativa bolag i norra Sverige med en plattform för att öka 
samverkan, skapa innovativa produktioner och tjänster, generera fler idéer och öka 
kunskapsspridning. Klustret Creative North ska stärka innovationskraften i små och 
medelstora bolag inom kreativa näringar, samt stärka dessa verksamheter internationellt. 
Satsningen stöder de regionala strategierna och tillväxtprogrammet. 

Projektets delmål (DM): 
DM1: Utforska lösningar för stärka innovationskraften hos klustrets aktörer. 
DM2: Utveckla en utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagskompetens -
försörjningsbehov. 

Målgrupp 
I projektet kommer klustrets Creative Norths målgrupp i första hand vara små och medelstora 
företag inom kreativa näringar i norra Sverige. 
I andra hand är målgruppen utbildningsaktörer, forskare, universitetet och regionala 
stödsystemet. 

Projektet är ett behovsdrivet initiativ och bolagen bakom klustret Creative North är; Oh my, 
In The Cold, More Digital Studio, Helikopter Brand och Design, Tromb, Sigmar Metodbyrå, 
Yours, Vinter, Mera Media och Henson pr. 

Efter projektslut förväntas resultatet vara ett större och attraktivt levande kluster, som jobbar 
självständigt och finansieras av medlemmarna själva. En klusterbildning för kreativa bolag 
leder i förlängningen till att befintliga företag växer och nya företag skapa, vilket bidrar till 
arbetstillfällen och tillväxt för regionen. En ytterligare effekt kommer vara att bolagen i de 
olika kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå har ett starkare nätverk. 

Förväntade effekter på lång sikt: 
– Ökad sysselsättning inom kreativa näringar då primärt inom SMEs 
– Ökad innovationskraft i regionen 
– Fler arbetstillfällen 
– En bredare och mer diversifierad arbetsmarknad 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 4)(69 av 402)



   

 

           

  
    

     
   

    
      

     

    
    
    
     

    
    

      
     

        
     

 
                 

               
               

             
                 

      

             
              

          

   

  
    

      
   

    
      

     

________________ 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

– Fler företag i norra Sverige som ligger i framkant på digitalisering 

Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2022 
Personal 2 622 400 kr 
Externa tjänster 1 871 000 kr 
Resor/logi 225 000 kr 
Material/externa lokaler 300 000 kr 
Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 1 680 486 kr 
Totala kostnader 6 698 886 kr 

Finansiering 
Region Norrbotten 634 275 kr 
Piteå Kommun 568 646 kr 
Luleå Kommun 568 646 kr 
Boden Business Park 444 162 kr 
Skellefteå Kommun 568 646 kr 
Sparbanken Nord 315 444 kr 
Egen insats deltagande bolag 360 000 kr 
Luleå Tekniska Universitet 30 000 kr 
EU, Regionala fonden Övre Norrland 3 209 065 kr 
Total medfinansiering 6 698 886 kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Bedömningen är att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. För Piteås del innebär det att vara 
med och vidareutveckla företag som vill växa och vara en bärande del i framtiden. Detta 
kommer att ske i samarbete med tre andra kommuner och andra företag inom denna bransch. 
Detta skulle även kunna skapa nya intressanta och innovativa lösningar samt utbildningar så 
att man i framtiden kan utveckla sitt företag genom att lära andra företag eller ta lärdom av 
andras lösningar för att utveckla denna näring. 

Projektet kommer från företagen själva och är en behovsdriven idé och känns därför 
självklart. Dessutom förväntas man efter projektets slut att resultatet ska vara ett större och 
attraktivt levande kluster, som jobbar självständigt och finansieras av medlemmarna själva. 

Ny uppdaterad budget 2019-08-15: 
Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2022 
Personal 2 512 400 kr 
Externa tjänster 1 871 000 kr 
Resor/logi 225 000 kr 
Material/externa lokaler 300 000 kr 
Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 1 683 961 kr 
Totala kostnader 6 592 361 kr 

Finansiering 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

Region Norrbotten 623 683 kr 
Piteå Kommun 496 189 kr 
Luleå Kommun 496 189 kr 
Boden Business Park 436 751 kr 
Skellefteå Kommun 496 189 kr 
Sparbanken Nord 372 142 kr 
Egen insats deltagande bolag 360 000 kr 
Luleå Tekniska Universitet 30 000 kr 
EU, Regionala fonden Övre Norrland 3 281 218 kr 
Total medfinansiering 6 592 361 kr 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar projektet 
Creative North med 163.223 kr för 2020, 170.329 kr för 2021 och 155.742 kr för 2022 och 
6.895 kr för 2023 totalt 496 189 kr. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): att Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Creative North med 163 
223 kr för 2020, 170 329 kr för 2021 och 155 742 kr för 2022 och 6 895 kr för 2023 totalt 496 
189 kr, utifrån uppdaterad budget. 

Håkan Johansson (M): avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

§ 105 
Idrottssponsring Piteå IF FF 2019 
Diarienr 19KS360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beviljar 
sponsring med 80 tkr till Piteå IF FF. 

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Ett sponsringsavtal upprättas av Kommunledningsförvaltningen som reglerar parternas 
åtagande enligt beslut. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Piteå IF FF ansöker om sponsring med 100 tkr. De är en tvåsektionsförening med senior- och 
ungdomsverksamhet. Herrlaget spelar i div 2 Norrland där motståndarlagen utgörs av Luleå,
Skellefteå, 3 Umeå lag, Täfteå, Örnsköldsvik, Gottne/Anundsjö, Kramfors, Timrå, Östersund 
och Ytterhogdal. 

Föreningen har som mål år 2020 att herrlaget ska bestå av 80% lokala spelare. De har också 
ett mål att senast 2020 ska de med de lokala spelarna vinna division 2. För att nå de uppsatta 
målen kommer de behöva utveckla ungdomsverksamheten. 2018 har de anställt en 
föreningsutvecklare som ska hjälpa dem att kvalitetssäkra verksamheten och utbilda 
ungdomsledare utifrån Pitemodellen. 

Föreningen har ett gemensamt damlag tillsammans med Munksund Skuthamn SK i Division 3 
för att behålla de flickor som ej blir antagna till elitsatsande lag. I föreningen finns det ca 700 
ungdomsspelare. De arbetar även med att integrera ensamkommande flyktingar in i ungdoms-
och seniorlagen. 

Vad kan Piteå IF FF erbjuda Piteå kommun, 
Piteå IF FF erbjuder Piteå kommun plats på både hemma- och bortamatchställ, 
ryggsäckar/väskor, rese kläder, intervjuväggar m.m. som de alltid använder vid träningar, 
matcher och resor. De erbjuder sig att delta i olika arrangemang som Piteå kommun 
arrangerar. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Piteå IF FF är en förening med bred lokal förankring som genom sitt herrlag exponerar Piteås 
platsvarumärke på ett positivt sätt från Gävle och norrut. Den mediala exponeringen i den 
stora regionen som seriespelet sker i är av stor relevans för Piteås besöksnäring. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-08-19 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen som tidigare år beviljar 
sponsring med 80 tkr till Piteå IF FF. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med komplettering att 
föreningen som motprestation ska arbeta mot våld i nära relationer. 

Helena Stenberg: bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)(79 av 402)
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Bilaga 7a 
2019-01-02 

Bolagsstyrningsrapport Piteå Kommunföretag AB 556620-0795 

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Piteå Kommunföretag AB har under 2018 skett utifrån 
ägarens intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 

Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägaren, bolagsstyrelsen och den verkställande 
direktören (VD). Ägarens formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att ha utsett 
styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året. 

Bolagets verksamhet 

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, och har under året 
drivit verksamheten i enlighet med den kommunala kompetensen. Bolaget har under året överlämnat 9 
frågor till kommunfullmäktige som varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De avsåg 
följande: 

• Arsredovisning med koncernredovisning för Piteå Kommunföretag AB (feb) 
• Budget 2019 för koncernen Piteå Kommunföretag som en del i Kommunkoncernbudgeten 2019 
• Delårsrapport 20180831 för koncernen Piteå Kommunföretag som en del i kommunens 

delårsrapport 20180831 
• Reviderad bolagspolicy 
• Medfinansiering Piteå Hamn avseende Eu-projekt Piteå Port & Hub etapp 3 
• Reviderat ägardirektiv Nolia AB 
• Avveckling och försäljning av NBA Energi & Miljöutveckling AB samt Norrgasol AB 
• Samägt dotterbolag av Piteå Näringsfastigheter AB tillsammans med Lundkvist Trävaru AB 
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Styrelse och VD 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även VD. Styrelsen 
har bestått av 15 ledamöter utan suppleanter. En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Nuvarande 
fördelning är 53 % kvinnor och 47 % män. Under året hölls 5 styrelsemöten, alla i Piteå. Styrelsebeslut 
har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. Aktuella frågor under året har bland 
annat varit: ekonomisk rapportering, innefattande bland annat årsbokslut, delårsrapporter och budget, 
därutöver omvärldsbevakning, investeringsplaner, upplåningsfrågor, och verksamhetsrisker. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt i VD•
instruktionen. 

Intern kontroll och riskhantering 

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, samt en 
organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade. 

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas till viss del på övergripande bolagsnivå, därutöver sker 
arbetet hos respektive dotterbolag. Arbete med riskanalys sker vid träffar med VDar och ekonomichefer 
i dotterbolagen. En löpande dialog förs med vart och ett av dotterbolagen om de risker som är 
väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner. 
Därutöver har arbete skett med riskanalys och internkontrollplan för bolagen utifrån en mall som 
utarbetats på koncern nivå. 

Det sker också en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet i dialog med dotterbolagen, för att 
säkerställa att väsentliga risker har beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt. 

Sida 1(2) 
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2019-08-12 

Fördelning av medel till nämnder/styrelse för löneökningar 2019 i driftbudgeten 
för år 2019 (tkr) 

Löneökningar, tkr 

Kommunfullmäktige 93 

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen 1 689 

Kommunstyrelsen, räddningstjänst 736 

Barn- och utbildningsnämnden 17 218 

Fastighets- och servicenämnden 2 915 

Kultur- och fritidsnämnden 1 172 

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 162 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 563 

Socialnämnden 10 987 

Överförmyndarnämnden 106 

SUMMA 37 641 

Finansförvaltning - ökad intern intäkt för 
KP-pension samt minskad avtalsförsäkring -2 315 

TOTALT EXTERNA KOSTNADER 35 326 

(115 av 402)
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Riktlinjer för resultatenheter 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för resultatenheter Riktlinjer 2019-08-26 § 198 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 18KS754 2023-12-31 
Dokumentinformation Riktlinjer för resultatenheter 
Dokumentet gäller för Samtliga nämnder 
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Sid 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för åren 2018-2020 finns uppdrag till alla nämnder, i 
syfte att stärka medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, 
identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas t.ex. som resultatenheter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 218 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram styrande dokument för uppstart och drift av resultatenheter. 

1.2 Syftet med riktlinjen 
Riktlinjen klargör förutsättningar för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet samt ramar 
för ansvarsförhållandet mellan nämnd och resultatenhet. 

1.3 Definition 
Med resultatenhet avses en självständig enhet inom kommunal förvaltningsorganisation. 
Resultatenhet inrättas av den nämnd som förvaltningsorganisationen tillhör efter ansökan från 
den enhet eller de anställda som önskar att resultatenheten inrättas. 

Resultatenheten utför verksamhet på uppdrag av nämnden. Resultatenhetens ansvar och 
befogenheter framgår av en överenskommelse mellan den blivande resultatenheten och 
nämnden, som fastslås av nämnden genom nämndens beslut att inrätta resultatenheten. 

Resultatenheten är inte självständig från nämnden i juridisk mening, utan tillhör nämnden som 
en del av nämndens juridiska person. Det innebär bland annat att personal som arbetar i 
resultatenheten är anställd av nämnden och att nämnden har det yttersta ansvaret för 
resultatenhetens ekonomi och personal. Det innebär också att resultatenheten har rätt till samma 
stöd från sin nämnds förvaltning och från kommunledningsförvaltningen eller andra 
gemensamma funktioner, som övriga enheter. Vidare omfattas resultatenheten på samma sätt 
som all annan kommunal verksamhet av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
kommunens styrande dokument samt beslut och ingångna avtal. 

1.4 Syfte med resultatenhet 
Syftet med att bedriva verksamhet i en resultatenhet är att: 
 Ge ökad möjlighet till delaktighet och inflytande för personalen 
 Uppmuntra och förenkla implementering av nya idéer och arbetssätt i syfte att nå förbättrad 

kvalitet, effektivitet, hälsa samt arbetsmiljö 
 Dra lärdomar och erfarenheter av möjligheten att driva en resultatenhet som kan överföras 

till hela organisationen 
 Främja en långsiktig hållbar ekonomi genom att utöka möjligheterna nyttja ekonomiska 

överskott över längre tid än ett budgetår 

(118 av 402)



 

          
             

            
              

              
            

                
        

          

             
          

            
             

           
            

        

           
           

          

            
           

     

  

    
   

         
    

 
  
          

   
     
     

        
      

         

Sid 2 

2 Riktlinjer för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet 
Frågan om resultatenhet initieras av verksamheter som ansöker hos sin förvaltningschef om att 
få inrätta en resultatenhet. Ansökan ska innehålla en verksamhetsplan med beskrivning av 
vilket resultat man vill uppnå samt en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna. Det ska 
framgå vilken inställning personalen har till ansökan om att inrätta resultatenhet. För att en 
överenskommelse om resultatenhet ska göras ska en övervägande del av de tillsvidareanställda 
inom berörd enhet vara positiva. För att få bra förutsättningar bör ett riktmärke vara minst ca 
75 %. Till verksamhetens ansökan bifogas förslag till överenskommelse. 

Förvaltningschef tar emot ansökan och bereder ärendet inför beslut i nämnd. 

Nämnden fattar beslut i fråga om att inrätta resultatenheten, i enlighet med träffad 
överenskommelse, eller inte. Om nämnden beviljar ansökan verkställer förvaltningen beslutet. 

Överenskommelsen bör vara tidsbegränsad i syfte att leda till naturliga avstämningar. 
Diskussion om förlängning av tidsatt överenskommelse bör ske ett år i förväg. En
överenskommelse om en ny resultatenhetsperiod ska fastställas av ansvarig nämnd. Årlig 
avstämning ska göras och en omprövning gällande personalens inställning och de ekonomiska 
förutsättningarna ska ske i fall situationen kräver det. 

Den nämnd som inrättat resultatenheten ansvarar för rapportering gällande resultatenheten till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. För att kunna fullgöra den uppgiften måste nämnden 
försäkra sig om tillräckligt underlag även från enheter som utgör resultatenheter. 

Resultatenheten ska lämna årlig rapport om verksamheten i resultatenheten till ansvarig nämnd. 
Rapporten ska innehålla uppgift om hur verksamheten följer den verksamhetsplan och 
uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen. 

2.1 Överenskommelsens innehåll 

Av överenskommelsen ska tydligt framgå: 
 Uppdragets innehåll och omfattning 
 Tidsperiod ska anges vid tidsatt överenskommelse, annars anges tillsvidare 
 Resultatenhetens ansvar och förvaltningens ansvar 
 Ekonomiska förutsättningar 
 Ansvar för personalfrågor 
 Tillgång till förvaltnings- respektive kommungemensam service och stödfunktioner i likhet 

med övrig kommunal verksamhet 
 Hur uppföljning och utvärdering ska göras 
 Vad som händer vid stora förändringar 
 Villkor för att överenskommelsen ska kunna upphävas under perioden 
 Villkor om resultatenheten och förvaltningen är oeniga 

Oenighet 

Oenighet angående tolkning eller tillämpning av överenskommelse, som inte kan 
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Sid 3 

lösas genom förhandlingar mellan parterna, avgörs av kommunstyrelsen. 

2.2 Förlängning, förändring och upphävande av överenskommelse 
Vid tidsangivna överenskommelser bör förvaltningschef och ansvarig chef för resultatenheten 
senast ett år innan tiden för överenskommelsen går ut, ta ställning till om resultatenheten ska 
avbrytas eller förlängas med ytterligare en period. 

Om någon av parterna vill göra förändringar i överenskommelsen under pågående period kan 
den initiera en ny förhandling om innehållet i överenskommelsen. 

Resultatenhetens chef kan hos förvaltningschefen begära att överenskommelsen ska upphävas 
under pågående period. 

Ansvarig nämnd kan besluta om att upphäva överenskommelsen på grund av att resultatenheten 
inte fullgjort sina åtaganden. 

2.3 Ekonomi 
Överenskommelsen reglerar resultatenhetens ekonomiska förutsättningar. Principen är att 
resultatenheten intäktsfinansierar verksamheten och därmed inte tilldelas något kommunalt 
budgetanslag. Resultatenheten utför tjänster inom nämndens ansvarsområden och nämnden 
köper den tjänsten av resultatenheten. Resultatenheten, genom ansvarig nämnd, förhåller sig till 
kommunens regler kring ekonomisk planering, budget och uppföljning. 

Resultat och resultatbalansering 

Huvudprincipen är att resultatenheten ansvarar för både över- och underskott genom att 
årsresultat i sin helhet balanseras mot enhetens "ackumulerade resultat", vilket särredovisas i 
kommunens balansräkning. Enheten ”tar med sig” sina över- och underskott mellan åren. 

Vid underskott ett enskilt år eller när ackumulerat resultat är negativt ska en åtgärdsplan 
upprättas som beskriver hur balansen ska återställas. I normalfallet ska åtgärdsplanen syfta till 
att senaste inom tre år uppnå en ekonomi i balans där ackumulerat underskott är återställt. Om 
ingen rimlig åtgärdsplan upprättas inom skälig tid från fastställt resultat ska avtalet avslutas och 
resultatenheten upplösas. 

Resultatenhetens ska inte över tid sträva efter att generera överskott. Är så fallet ska 
prissättning och/eller levererad tjänst ses över. Ett av de övergripande målen med 
resultatenheten ska vara att uppnå ökad effektivitet i verksamheten. Det ackumulerade 
resultatet ska, om inget annat avtalas, begränsas till 5 % av genomsnittlig årsomsättningen
(fakturerade intäkter) de senaste tre åren. Överskott över begränsningstaket behålls inte inom 
resultatenheten och överskjutande del återförs vid bokslut till kommunens samlade eget kapital. 
Grundprincipen är att när en avtalsperiod löper ut men förlängs med oförändrade eller mindre 
justeringar i avtalet balanseras ackumulerat resultat vidare. Det ackumulerade överskottet 
disponerar resultatenheten till lämpliga satsningar för att främja utveckling och höja kvalitet, 
effektivitet, kund- och/eller medarbetarnöjdhet. 
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Exempel resultatbalansering 
Årets resultat Ackumulerat resultat årets slut 

År 1 +500 tkr +500 tkr 
År 2 -300 tkr +200 tkr 
År 3 -100 tkr +100 tkr 

Investeringar 

Investeringar hanteras enligt samma modell som för övrig kommunal verksamhet där 
respektive nämnd äskar om investeringsmedel i den årliga budgetprocessen. Resultatenheten 
bär kapitalkostnaderna för sina tillgångar. Mindre investeringar/reinvesteringar som görs inom 
nämndens generella investeringsram eller motsvarande, hanteras enligt resultatenhetens 
överenskommelse eller enligt av nämnden beslutade rutiner. 

Upphandling 

Varor och tjänster upphandlas med stöd från kommunens inköpsenhet. 

Resultatenheten omfattas av de upphandlingar som gjorts för kommunen. Piteå kommuns 
policy för inköp och riktlinjer för upphandling ska följas. 

2.4 Personal 
Resultatenhetens medarbetare är anställda av Piteå kommun. Det innebär 
att anställningsvillkoren regleras enligt de gällande kollektivavtalen (centrala och lokala). För 
anställda i resultatenheten gäller således samma anställningsvillkor som för andra anställda i 
kommunen. 

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att omplacera personal som vill byta arbetsplats till 
följd av övergången till resultatenhet. 

Samverkan Medbestämmandelagen (MBL) 

Resultatenheten omfattas av kommunens avtal om samverkan. Resultatenheten ska alltså 
fullgöra arbetsgivarens ansvar enligt samverkansavtalet eller i förekommande fall MBL. 

Rekrytering och omställning 

Lagen om anställningsskydd samt kommunens omställningsprocess ska tillämpas i 
resultatenheten liksom i övrig verksamhet. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras 
resultatenheten som övriga enheter i kommunen. Vid nyrekrytering ska resultatenheten ta 
hänsyn till företrädesrätt för redan anställda inom förvaltningen. 

Lönesättning 

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument och lönestruktur vid lönesättning. 

Arbetsmiljö och rehabilitering 

Piteå kommuns styrdokument inom arbetsmiljöområdet gäller även för resultatenheter. 
Resultatenhetens anställda omfattas av kommunens avtal om företagshälsovård. 

(121 av 402)



 

   

          
  

     

Sid 5 

Lokala kollektivavtal och tvisteförhandlingar 

Lokala kollektivavtal och tvisteförhandlingar hanteras på samma sätt som för övrig 
verksamhet i kommunen. 

Antagen av KS 2019-08-26 § 198 

(122 av 402)
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