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Sammanfattning
Regler kring skyddet av våra stränder infördes redan på 1950-talet och syftet var då att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Senare 
utökades skyddet till att även avse bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 
och i vatten, något som fortfarande gäller. Nuvarande strandskydd från 1 juni 2009 regleras i 
Miljöbalken 7 kap och omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid 
havet, insjöar och vattendrag i hela Sverige. Det finns ett antal undantag från grundregeln, så 
kallade särskilda skäl, av vilka den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av befintlig 
bebyggelse. Kommunerna har möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna, så kallade LIS-områden, vilket står för områden för 
”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens 
översiktsplan för att sedan kunna åberopas i samband med efterföljande detaljplaneläggning 
och bygglovsärenden.

Piteå kommun har, i samband med att gällande översiktsplan (ÖP) ÖP2030antogs, beslutat att 
ett så kallat tematiskt tillägg ska upprättas för att utreda och peka ut lämpliga LIS-områden.

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En 
levande landsbygd beror på många faktorer, men möjlighet till strandnära boende och 
verksamheter kan vara väldigt betydande för ett samhälles identitet och möjligheter.

För Piteå kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen 
som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra 
till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd.

För att kunna peka ut LIS-områden har kommunen gjort en omfattande utredning för att 
identifiera möjliga områden. Analyser har gjorts som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar, etcetera, inom respektive område, bidrar till att stimulera utvecklingen av 
omgivande landsbygd. Det kan t ex vara genom ökad befolkning som bidrar till underlaget för 
olika typer av service som handel och skolor men även genom att utveckling av nya eller 
befintliga verksamheter möjliggörs. Förutsättningen har alltid varit att strandskyddets syften 
inte motverkas varför en inventering av natur- och kulturvärden också har gjorts inom ramen 
för utredningen. Därutöver har en bedömning av effekten på strandskyddets syften vid en 
eventuell exploatering gjorts.

Under utredningen har över 100 möjliga områden identifierats, varefter en gallring och 
prioritering har genomförts. Ca 30 områden har ansett icke lämpliga, ca 40 områden har 
bedömts som intressanta men inte prioriterats i detta planförslag. 

Sammanlagt föreslås 29 LIS-områden vilka är spridda över hela kommunen (se översiktskarta 
nedan). Piteå Kommun har ett flertal orter och byar som faller väl inom ramen för LIS-
kriterierna.

Denna plan är ett tematiskt tillägg till kommunens gällande översiktsplan. Detta innebär att 
planens riktlinjer och rekommendationer ska tillämpas tillsammans med översiktsplanens 
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riktlinjer vid behandling av dispensprövning vid strandskyddsärenden, varvid LIS-planen gäller 
framför översiktsplanen.

Planförslaget föreslår totalt 29 LIS-områden, som medger LIS för olika typer av bostäder, 
befintligt och möjligt näringsliv. Urvalet har skett med hänsyn till riktningar, förutsättningar 
och strategier som beslutats i kommunens gällande översiktsplan. Inför urvalet har ett flertal 
principiella ställningstaganden gjorts som styrt urvalet av områden och innehållet i dessa. 
Många områden kräver ytterligare utredning för att lösa VA, infrastruktur, gestaltning, 
samordning med annan bebyggelse, plan- och genomförandefrågor etcetera.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) så ska översiktsplanen aktualiseras minst en gång under 
varje mandatperiod, detta innefattar också tillägg.
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1.Inledning
1.1 Uppdrag och syfte
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens 
visioner. Syftet är att ge stöd och vägledning vid framtida kommunala beslut avseende 
användningen av mark- och vattenområden. En översiktsplan ska vara aktuell och därför 
uppdateras regelbundet.

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis 
tätorter, strandområden eller verksamhetsområden. Genom tematiska tillägg till en 
översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, till exempel 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt 
tillägg är ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen. Piteå kommun har under 
2016 antagit en ny kommuntäckande översiktsplan med följande ställningstagande: 

Byggande på landsbygden och byakärnor ska ge attraktiva platser att bo och bedriva 
verksamhet i. Bra mötesplatser ska utvecklas i landsbygdscentra. Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS, ska nyttjas som en möjlighet att erbjuda attraktivt boende i anslutning 
till befintliga orter.

Denna plan, ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”, är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Det tematiska tillägget behandlar områden, så kallade LIS-områden, nära 
vattendrag där en etablering av boende och verksamheter kan ske för en utveckling av 
landsbygden.

1.2 Planprocessen
Landsbygdsutveckling i strandnära läge är ett tematiskt tillägg till Piteå kommuns gällande 
översiktsplan. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. Planeringen i kommunen sker 
med stor transparens gentemot inblandade parter och allmänheten. Skälen till detta är att alla 
parter har rätt att påverka sin närmiljö, tillföra bättre beslutsunderlag samtidigt som planen 
förankras hos dem som berörs av den. Under den pågående översiktsplaneringen sker samråd 
med länsstyrelsen samt berörda kommuner. Myndigheter, sammanslutningar och enskilda som 
har intresse av planen bereds också tillfälle till samråd.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) så ska översiktsplanen aktualiseras under varje 
mandatperiod, detta innefattar också LIS-planen.
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1.3 Strandskydd och LIS
Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen med omfattande biologisk mångfald och en 
källa till naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och 
vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet är utformat som ett generellt 
områdesskydd och gäller vid havet, sjöar och vattendrag i hela landet. Det är förbjudet att inom 
strandskyddet vidta vissa åtgärder som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. 
Strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både på land och ute i vattnet.

Reglerna om strandskydd finns i 7 kap miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt:
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Det finns dock möjlighet att under vissa förutsättningar göra undantag från 
strandskyddsreglerna. Dessa undantag, så kallade särskilda skäl, finns beskrivna i miljöbalken 
och är mycket begränsade. Det finns 7 särskilda skäl att medge dispens från eller upphävande 
av strandskyddet inom ett begränsat geografiskt område (vanligen del av en fastighet eller vid 
detaljplanläggning specificerade delar av planområdet). I samtliga fall är förutsättningen den att 
strandskyddets syften inte motverkas. Även om det finns särskilda skäl att ge dispens från eller 
upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med hänsyn till befintliga eller planerade 
byggnaders eller anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage för allmänheten 
närmast stranden.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att 
ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, så kallade LIS-områden, vilket står för områden 
för ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. För att vara giltiga ska LIS-områdena redovisas 
i kommunens översiktsplan och inom ramen för handläggning av översiktsplanen godkännas av 
länsstyrelsen.

För att få LIS-områden godkända i översiktsplanen (ÖP) eller i ett tematiskt tillägg (TÖP) 
behöver kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, 
etcetera inom respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande 
landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger befolkning som 
bidrar till underlaget för olika typer av service som handel och skolor. Det kan även vara 
genom att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befintliga verksamheter. Förutsättningen är 
dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden också bör göras inom ramen för utredningen.

Utgångspunkten är att LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och preciserade. LIS-
områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad del av kommunens totala 
strandskyddsområden.

Det ska understrykas att strandskyddet gäller fullt ut inom LIS-områden även efter att de 
godkänts inom ramen för översiktsplanen. Prövning om upphävande av strandskydd sker i 
samband med detaljplaneläggning eller i vissa fall som dispens från strandskydd vid 
bygglovgivning.
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1.4 Metod i LIS-arbetet

Kommunens målsättning är att skapa en kommun med utveckling av både stad och landsbygd 
med attraktiva miljöer för både boende och förenings- och näringsliv. Samtidigt ska en 
långsiktigt hållbar utveckling främjas där kommunens natur- och kulturvärden tas till vara. Till 
attraktiva och alternativa boendeformer räknas närheten till vatten eller möjligheten att förvärva 
en större tomt på landsbygden.

Utgångspunkt för förslagen till LIS-områden är ett preliminärt urval gjorts utifrån befintliga 
kunskapsunderlag, allmänna observationer vid platsbesök samt dialog med sakkunniga, 
intressegrupper och allmänhet. Under planarbetets gång har urvalet avvägts och preciserats 
ytterligare. Cirka 100 områden har behandlats och rangordnats utifrån kriterier och 
förutsättningar.

Analyser har gjorts som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etcetera, inom 
respektive område, bidrar till att stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex 
vara genom ökad befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som handel 
och skolor men även genom att utveckling av nya eller befintliga verksamheter möjliggörs. 
Förutsättningen har alltid varit att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av 
natur- och kulturvärden också har gjorts inom ramen för utredningen. Därutöver har en 
exploateringsbedömning gjorts, det vill säga en bedömning av effekter på strandskyddets syfte 
vid exploatering av området.

Komplettering av kunskapsunderlaget avseende bland annat natur- och kulturvärden, 
geotekniska förhållanden och risker, dagvattenhantering, dricksvattenförsörjning och 
avloppsförsörjning, kommer att ske i kommande detaljplanearbete. Även ställningstaganden till 
hur föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas avseende till exempel placering av 
bebyggelse och bredd på fri passage hänskjuts till detaljplaneskedet. Sådana ställningstaganden 
kräver noggrannare studier av respektive områdes specifika förutsättningar än vad som anses 
rimligt inom ramen för detta översiktsplanearbete.

Slutsatserna redovisas som en del av områdets tänkta utveckling och redogör för vad som 
bedöms kunna genomföras och vilka krav som ställs på efterföljande planer och utredningar. 
Avgränsningen på kartan av respektive LIS-område är preliminär och baseras på nu kända 
fakta. Den kan komma att justeras i samband med efterföljande detaljplanering eller andra 
planeringsåtgärder.
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2 Riktlinjer, förutsättningar och 
nationella mål

2.1 Piteå Kommuns Översiktsplan 2030
I den kommuntäckande översiktsplanen finns ett kommunalt ställningstagande avseende 
bostäder och byggande, ”Byggande på landsbygden och byakärnor ska ge attraktiva platser att 
bo och bedriva verksamhet i. Bra mötesplatser ska utvecklas i landsbygdscentra. 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, ska nyttjas som en möjlighet att erbjuda 
attraktivt boende i anslutning till befintliga orter.”

2.2 Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra
För att bevara och skapa förutsättningar för boende och arbete på landsbygden beslutades i 
kommunens översiktsplan om en fördjupad översiktsplan för fem landsbygdscentra i 
kommunen. De identifierade landsbygdscentra är Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax 
och Jävre. Nedanstående stycken beskriver förslagen angående LIS i respektive fördjupning.

2.2.1 Rosvik

 Runt Landsbygdscentra Rosvik eftersöks LIS områden för komplettering av bebyggelse 
och anläggningar.

 I Rosvik avgränsas hamnområdet där gemensamma anläggningar kan behöva uppföras 
som ett LIS område.

I planförslaget finns LIS-områden föreslagna runt landsbygdscentra Rosvik, även hamnområdet 
föreslås som LIS-område.

2.2.2 Norrfjärden

 Runt landsbygdscentra Norrfjärden eftersöks LIS-områden för komplettering av 
bebyggelse och anläggningar.

 Föreslaget LIS-område – Porsnäsfjärden

I planförslaget finns LIS-områden föreslagna runt landsbygdscentra Norrfjärden, 
Porsnäsfjärden är medtaget i planförslaget.

2.2.3 Roknäs/Sjulnäs

 Runt landsbygdscentra Roknäs/Sjulnäs eftersöks LIS-områden för komplettering av 
bebyggelse och anläggningar.

 Utpekande av LIS saknas inom Roknäs/Sjulnäs.

I planförslaget finns LIS-områden föreslagna runt landsbygdscentra Roknäs/Sjulnäs.

2.2.4 Hortlax

 Runt landsbygdscentra Hortlax eftersöks LIS- områden för komplettering av bebyggelse 
och anläggningar.
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 LIS-område föreslås för Höträsket efter utredning för att förbättra möjligheter för 
friluftsliv, exempelvis badplats.

Höträsket är medtaget i planförslaget.

2.2.5 Jävre

 Runt landsbygdscentra Jävre eftersöks LIS-områden för komplettering av bebyggelse 
och anläggningar.

 Område för ställplats inklusive anläggningar för friluftslivet utökas vid Fyrområdet.

I planförslaget finns ett LIS-område föreslaget runt landsbygdscentra Jävre, även hamnområdet 
föreslås som LIS-område.

2.3 Avvägningar mellan VA-plan och LIS-plan
Piteå kommun antog en utbyggnadsplan för kommunalt VA i slutet av år 2016. Både VA-
planen och LIS-planen syftar till att främja en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. VA- 
planens utbyggnadsområden har prioriterats utifrån pågående samhällsutveckling, tekniska 
möjligheter och graden av permanentboende utöver fastighetsägarnas behov av god 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering och ligger därför i stor utsträckning i närhet till 
staden. Eftersom LIS- områdena ligger på landsbygden, dit VA- utbyggnaden ännu inte alltid 
sträcker sig, finns en risk att §6- områden faller ut med krav på kommunen kring VA. Att helt 
eliminera riskerna för att kommunen ska tvingas till ett oönskat ansvar över VA-situationen i 
dessa områden (§6- områden) går inte. Det finns en risk att kommunens LIS- utpekande i 
förlängningen kan innebära att risken för §6- områden ökar, dels där LIS-områden pekas ut 
invid befintlig bebyggelsestruktur och dels i områden som idag bedömts ha en tillfredställande 
VA-struktur.

För LIS-områden bör VA-frågan hanteras med omsorg, så att nytillkommande bebyggelse inte 
gör att vattenkvaliteten riskerar att försämras i några av de sjöar och vattendrag som berörs. 
Oavsett bostadsform är hållbara avloppslösningar som inte belastar vattensystemen ytterligare 
ett krav. I första hand bör anslutning till kommunalt VA eftersträvas där det är tekniskt möjligt 
och ekonomiskt rimligt (i anslutning till orter där kommunalt VA finns utbyggt). I andra hand 
bör enskilda gemensamma anläggningar eftersträvas och i tredje hand enskilda lösningar. 
Sammantaget bedömer kommunen att de båda planerna tillsammans bidrar till en så väl avvägd 
framtida utvecklingsinriktning som är möjligt, och med en medvetenhet kring de risker detta 
medför.

2.4 Mellankommunala frågor
Samtliga angränsande kommuner ges möjlighet att yttra sig över förslaget till tematiskt tillägg 
till översiktsplanen där samtliga LIS-områden redovisas. Ett samarbete med grannkommunerna 
i frågor kring strandskydd och LIS vid de kommungemensamma vattendragen kan bidra till en 
bättre lokal och regional utveckling.
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2.5 Lagskyddade intressen

2.5.1 Riksintressen

Kommunen ska i sina översiktsplaner redovisa aktuella riksintressen, samt visa hur dessa ska 
tillgodoses. Områden som är av nationell betydelse för en rad vitala samhällsintressen kan 
pekas ut som områden av riksintresse för just dessa ändamål. Områden som är av riksintresse 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda 
dem för avsett ändamål.

Exploatering och andra ingrepp i miljön är tillåtna endast om det inte möter hinder enligt någon 
av bestämmelserna i 2-8 §§, Miljöbalken, och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Undantag gäller för utveckling av befintliga tätorter 
eller det lokala näringslivet samt för anläggningar för totalförsvaret.

Utveckling inom ett LIS område kan bidra till att stärka riksintressen men också stå i konflikt 
med dem beroende på utformning och typ av verksamhet, därför ska åtgärder inom och i nära 
angränsning av riksintressena utredas mer ingående vid ett aktuellt ärende. Det är främst 
riksintressen för friluftsliv som berörs i dagsläget och noga övervägande bör göras om 
påverkan på intresset vid förslag av nya LIS områden.

2.5.2 Fornlämningar

Vissa områden innehåller kända fornlämningar, vissa områden kan innehålla okända 
formnämningar. Det kan därför innebära att arkeologiska utredningar behöver genomföras i 
samband med exploatering.

2.6 Övriga intressen

2.6.1 Intresse för totalförsvarets militära del

LIS-område Höträsket omfattas av områdesbestämmelser med utökad lovplikt. Den utökade 
lovplikten innebär inte att åtgärder nekas helt inom området. Det innebär snarare att dessa ska 
ses över och endast nekas, om de anses utgöra störningskällor för försvarets verksamhet.

2.7 Särskilda hänsynstaganden

2.7.1 Jordbruksmark

Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jordbruksmarken bebyggs, 
försumpas eller växer igen, särskilt med hänsyn till miljö- och rättviseaspekter i ett globalt 
perspektiv. Problematisk är även byggnation i anslutning till jordbruksmark, också i mindre 
skala. Jordbruksmarken är en platsbunden naturresurs, som tar lång tid att skapa och har stor 
betydelse för landskapsbilden.

Med hänsyn till försiktighetsprincipen är det viktigt att se på jordbruksmarken som en 
platsbunden naturresurs och därför bevara den.
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2.7.2 Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2007. I samband med det antog EU ett direktiv 
för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är 
att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så 
sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

2.7.3 Miljökvalitetsnormer för vatten

I slutet av december 2009 fastställdes Sveriges fem vattendistrikt och de första 
förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna (MKN) för dessa 
upprättades. En nedre storleksgräns för de vatten som får fastställda miljökvalitetsnormer har 
satts.

2.7.4 Vattendirektivet

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk för vatten: Vattendirektivet (dir. 
2000/60 EG). Detta direktiv syftar till att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för 
skydd av europeiska sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Dock inte hav. Främst 
handlar direktivet om att förbättra vattenrelaterat miljöarbete genom en gemensam lagstiftning 
och därmed uppnå de mål som finns för att bevara, skydda och förbättra miljön och att utnyttja 
naturresurserna varsamt och rationellt. Arbetet ska bygga på försiktighetsprincipen och på 
principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hintedas 
vid källan och att förorenaren skall betala. Direktivet ska hjälpa minska föroreningar, främja 
hållbar vattenanvändning, förbättra tillståndet för existerande akvatiska ekosystem samt 
reducera effekterna av översvämningar och torka.

2.8 Klimat
Ett förändrat klimat påverkar i princip samtliga områden i samhället. Infrastruktur, areella 
näringar, vilka åtgärder som bör tas när nya bostäder byggs. Det största hotet är en ökad 
vattennivå i form av ökad nederbörd, stigande havsnivåer och grundvattenhöjning. Vi är inte 
enbart hotade av höjda vattennivåer i framtiden utan även andra extrema väderhändelser som 
stormar, skyfall och intensivare värmeperioder som innebär torka och skogsbränder. Samtliga 
klimatförändringar ökar riskerna för ras, skred och erosion vilket får betydande konsekvenser 
på bebyggelse, infrastruktur, areella näringar, människors hälsa och ekosystem.

2.8.1 Lagstiftning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att stödja 
kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartering som ska utgöra ett stöd i kommunens 
riksinventering och riskhantering. Det är kommunerna, enligt PBL, som har ansvaret att 
planlägga mark och vatten (genom det kommunala planmonopolet) och bebyggelse ska 
lokaliseras till den mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till: 

 B´Boendes och övrigas hälsa och säkerhet,
 jord, berg och vattenförhållanden,
 möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice,
 möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och
 risken för olyckor, översvämning och erosion.
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Den sista punkten lades till som en ny punkt i kommunens lämplighetsprövning för kommunen 
i de förändringar som gjordes från 1 januari 2008 i PBL. I de förändringar som finns i nya PBL 
från 2011 betonas vikten av klimatrelaterade aspekter ytterligare. Detta innebär att 
kommunerna skall i samband med planläggning och bygglov lokalisera samhällsviktiga 
funktioner, byggnader och liknande beakta människors hälsa, säkerhet, risken för olyckor, 
översvämning och erosion.

Vid inventeringen av föreslagna områden har en översiktlig lämplighetsbedömning gjorts av 
ovanstående hänsyn.

2.8.2 Klimatanalys

SMHIs länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på 
observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) 
respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Hur klimatet i Norrbottens län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i 
framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. 
Årsmedeltemperaturen för Norrbottens län beräknas öka från ca -1,5°C (1961-1990) till ca 2°C 
enligt RCP4.5 eller ca 5°C enligt RCP8.5 till slutet av seklet. I och med uppvärmningen ökar 
vegetationsperiodens längd, för RCP4.5 med ungefär en månad och för RCP8.5 ca 50 dagar.

Årsmedelnederbörden väntas öka med 20 procent för RCP4.5 och 40 procent för RCP8.5. Den 
största ökningen av nederbörden sker i fjällkedjan. Den kraftiga nederbörden ökar också, 
maximal dygnsnederbörd kan öka med ca 15- 25 procent beroende på RCP-scenario.

2.9 Risker i Piteå Kommun
Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa områden vara utsatta för risker. Det kan 
handla om risker för översvämning, ras och skred samt erosion. Planering och bygglovgivning 
inom sådana områden måste därför beakta dessa risker och om det är relevant peka på eller 
sätta upp villkor för erforderliga åtgärder som behöver vidtas. Det kan exempelvis handla om 
att ange en lägsta tillåtna golvhöjd, att förlägga byggnader på erforderligt avstånd från ett utsatt 
område, osv. Områden kan även vara utsatta för störningar, t ex en större väg. Detta gör i sig 
inte LIS-området olämpligt och samma åtgärder för skärmning av buller eller andra åtgärder 
ska då vidtas på samma sätt som vid vilken annan byggnation som helst.

(95 av 1057)



Sid 15

3 LIS-områden
3.1 Urvalskriterier, generella riktlinjer
LIS- områdena ska ge underlag och stötta utveckling på ett hållbart sätt så att landsbygdens 
värden och resurser långsiktigt förbättras och tillgodoses. Det lokala engagemanget är 
avgörande för utvecklingen på landsbygden och LIS-dispensen blir ett verktyg för den enskilde 
som vill utveckla någon verksamhet eller bostäder och dra nytta av fördelen som ett strandnära 
läge erbjuder.

Piteå kommunen har goda förutsättningar för utveckling av både attraktivt boende och annan 
verksamhet i strandnära läge. I propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden”, (Prop. 2008/09:119) framgår att kommuner själva ”bedömer vilka områden som 
har sådan karaktär att de kan vara lämpliga för en utveckling av landsbygden”. I propositionen 
(Prop. 2008/09:119) nämns även att det är möjligt att peka ut områden som bidrar till 
landsbygdsutveckling även då områdena ligger i eller i närheten av tätorter. Förutsatt att det 
inte förhindrar att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt.

Landsbygdsutveckling handlar inte bara om bebyggelse. För att stärka hela kommunen krävs 
också att anläggningar i och nära vatten kan tillkomma som gör områden attraktiva för rörligt 
friluftsliv och besöksnäring. Dessa verksamheter kan komplettera befintliga byar, stugplatser, 
rastplatser, vandringsleder och badplatser.

För att kommunen ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen krävs att 
utvecklingen:

 Gynnar befintlig och ny kommersiell eller kommunal service
o Fler boende
o Fler turister/besökande

 Gynnar befintlig och ny kommunikation och kollektivtrafik
o Bättre resandeunderlag

 Gynnar befintlig och ny verksamhet (turism, friluftsverksamhet)
o Fler arbetstillfällen
o Fler besökande

 Ger goda förutsättningar med avseende på rekreations- och naturvärden
o Värde för rekreation och friluftsliv

3.2 Vad räknas som landsbygd?
I lagtexten om strandskydd finns ingen definition av landsbygdsbegreppet utan det är respektive 
kommun som med hänsyn till den regionala och lokala situationen ska definiera vad som ska 
betraktas som landsbygd i den egna kommunen. En definition av vad som är landsbygd kan 
baseras på ett flertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet med definitionen. Utgångspunkten 
kan t ex vara ett tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller en kombination av flera 
faktorer. Piteå Kommun har i gällande översiktsplan uttryckt följande definition.
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Piteås landsbygd utgörs av områden som har mindre än 40 minuters resväg med bil till Piteå 
centrum, med undantag för de område som utgör Piteå stad. I ÖP 2030 har fem stycken 
landsbygdscentra identifieras. Med landsbygdscentra avses orter med centrala 
samhällsfunktioner inom utbildning, vård och omsorg, fritid och kultur samt kommersiell 
service. 

Och följande strategi för att utveckla landsbygden:
Landsbygdscentra har antingen en strategisk placering i kommunen kopplat till infrastruktur 
och människors rörelsemönster, Rosvik och Jävre, eller utgör en servicenod för andra byar i 
dess närhet, Hortlax, Roknäs/Sjulnäs samt Norrfjärden. Piteå kommuns mål med landsbygdens 
utveckling är att skapa förutsättningar för en modern och levande landsbygd i norr, söder, 
öster och väster. Detta görs genom att främja företagsamhet på landsbygden och genom att 
rikta kommunens satsningar för att uppnå stärkt underlag för service i de fem 
landsbygdscentra. Arbetet förutsätts ske i samverkan med lokala företrädare och medborgare.

De fem landsbygdscentra ska under planperioden fördjupas och planprogram eller fördjupade 
översiktsplaner ska tas fram för respektive ort. Syftet är att stärka tillgängligheten till orten och 
dess service.

Piteås glesbygd definieras av ytor som har mer än 40 minuters resväg till Piteå centrum.
Via samarbete med grannkommuner ska god service erhållas även i glesbygd”.

Avgränsning landsbygd, glesbygd, landsbygdscentra i gällande översiktsplan.

3.3 Natur-, kultur- och friluftslivsinventering
Utgångspunkten för natur-, kultur- och friluftsinventeringen har varit syftet för strandskyddet. 
Ett LIS-område ska vara av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
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syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Vid inventeringen har därför målet varit att identifiera 
ifall hela eller delar av respektive utredningsområdet har stor betydelse för allmänhetens 
friluftsliv eller har höga biologiska värden. Samtliga utredningsområden har besökts i fält.

Inventeringen har skett med fokusering på olika perspektiv: utvecklingsperspektiv och natur- 
och friluftsperspektiv. I det inledande arbetet så har databaser från myndigheter såsom 
länsstyrelsen, SGU, havs- och vattenmyndigheten, skogsstyrelsen, sametinget undersökts. 
Under fältinventering bedömdes områdenas naturvärden, särskilda värden för friluftsliv och 
markens lämplighet att bebyggas. Efter fältinventeringen så har datan från de olika 
myndigheterna validerats och arbetats in i underlaget för vidare arbete.

3.4 Urval av LIS-områden
I LIS-planen för Piteå kommun har ett antal områden utpekats som möjliga för 
landsbygdsutveckling. Utöver dessa kan även andra områden bli intressanta. Det kan i 
framtiden innebära att ett område, utan att vara utpekat i översiktsplanen, vara aktuellt för 
lokalisering av bostadsbebyggelse eller verksamhet. Dessa områden skall kunna prövas i 
enlighet med kriterierna för landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 18e§).

3.5 Exploateringbedömning
Med hänsyn tagen till ovanstående kriterier behöver en plats som ska vara ett LIS-område även 
ha någon form av exploateringspotential. Om syftet är bostäder måste området vara så attraktivt 
att någon kan tänkas vilja investera i en bostad på platsen. Utöver en inventering av natur-, 
kultur- och friluftsvärden, se ovan, har därför också en inventering och bedömning av 
exploateringsförutsättningarna gjorts.

I denna exploateringsinventering har följande parametrar bedömts: platsens attraktivitet i 
förhållande till vattnet, förutsättningar för att nå området med bil eller med kollektivtrafik, 
förutsättningarna för att bygga väg i området, förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp 
till och inom området (enskilda eller gemensamma anläggningar, alternativt 
allmänt/kommunalt vatten och avlopp), markens beskaffenhet och topografi med avseende att 
ingen risk för ras och skred föreligger men även ifall marken bedöms lättbebyggd eller inte, 
bedömning av översvämningsrisker, avstånd till service och då främst dagligvarubutik, förskola 
och skola men även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt kan bidra till positiva 
sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra en 
alltför snäv bedömning. Bland annat gäller detta inom vilka avstånd ett ökat 
befolkningsunderlag kan ge effekter på t ex en dagligvarubutik eller annan service. Beroende 
på avstånd till servicealternativ kan detta område sträcka sig en eller fl era mil från 
servicestället. Till skillnad från skolor och förskolor kan påverkan för handel och sysselsättning 
även sträcka sig över kommungränser. På landsbygden kan fritidsboende vara helt avgörande 
för om en dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner kan närmare fördubbla sin 
befolkning sommartid. Utökade möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas som 
oväsentligt ur landsbygdsutvecklingsperspektiv, särskilt som konvertering från fritidsboende 
till åretruntboende för många landsbygdskommuner periodvis är den största enskilda 
tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även för landsbygdskommuner är möjligheter till ett 
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attraktivt boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft kan rekryteras till arbetsplatser i 
kommunen. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden som undantagits på grund av att de haft 
bristande exploateringspotential eller bedömts svårbebyggda.

3.6 Föreslagna områden

Totalt föreslås 29 områden, vilka ses i sammanfattning nedan, deras respektive läge kan ses i 
nedanstående karta. 

Områdes-id Namn Syfte

LIS01 Baggen Verksamhetsutveckling

LIS02 Svinöra Verksamhetsutveckling

LIS03 Renöhamn Verksamhetsutveckling

LIS04 Pultviken Bostäder

LIS05 Långvik Bostäder

LIS06 Trundavan Bostäder

LIS07 Rosviks båthamn Social utveckling och 
tillgängliggörande

LIS08 Granholmsviken Verksamhetsutveckling, 
bostäder

LIS09 Håkansöfjärden Bostäder

LIS10 Borgaruddens camping Verksamhetsutveckling

LIS11 Sandön Bostäder

LIS12 Brattviken Bostäder

LIS13 Stortjärnen Verksamhetsutveckling

LIS14 Jävre camping och turistinfo Verksamhetsutveckling

LIS15 Korpträsket Verksamhetsutveckling

LIS16 Svensbyliden Verksamhetsutveckling

LIS17 Sjulnäs badplats, Sandön Social utveckling och 
tillgängliggörande

LIS18 Vallsvik, Svensbyfjärden Verksamhetsutveckling

LIS19 Svensbyfjärden Bostäder

LIS20 Slintadammen Verksamhetsutveckling

LIS21 Norrskensgården Verksamhetsutveckling

LIS22 Södra Brännträsk Verksamhetsutveckling

LIS23 Tallskatan Verksamhetsutveckling
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LIS24 Jävre ställplats och Bunäset Bostäder

LIS25 Fagerudden Bostäder

LIS26 Storlångträsk Bostäder

LIS27 Lövudden, Brännträsk Verksamhetsutveckling

LIS28 Höträsket Social utveckling och 
tillgängliggörande

LIS29 Porsnäsfjärden Social utveckling och 
tillgängliggörande

LIS-områdenas placering i kommunen.
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3.6.1 LIS01 Baggen

Översiktskarta

LIS01 Baggen
Området är beläget på sydvästra delen av ön Baggen. Området ligger inom riksintresse rörligt 
friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Möjlighet till verksamhetsutveckling kopplad till befintlig verksamhet och uthyrningsstugor. 
Området omfattas idag inte av detaljplan. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt.

Beskrivning

Mark på ö med stugor som hyrs ut och tillgång till båttaxi via turistföretag. Stugorna står på 
plintar och har inte rinnande vatten eller tilldragen el. Elen i stugorna kommer från solenergi. 
På stranden finns en grillplats och bänkar. 

Natur, kultur och sociala värden

Här växer björk, tall, rönn och al i trädskiktet. I markskiktet finns hönsbär, pors, blåbär, 
kråkbär, mjölkört, slåtterblomma, älgört, björnloka, vicker, fibblor, vänderot, lingon, 
skogskovall, ekorrbär. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök. 
Baggen är ett populärt besöksmål på sommaren och hösten. Sandstranden på Baggen används 
för rekreation, bland annat sol och bad. Stugorna i området kan hyras för övernattning. Här 
finns en allmän brygga med bra vattendjup även för segelbåtar. Bryggan ligger i direkt 
anslutning till hällmarken på ön där friluftsanordningar som vindskydd, eldplats, utedass kan 
nyttjas av besökande båtfolk. Särskilt att beakta vid en eventuell exploatering är att området 
kring bryggan, hällmarkens friluftsanordningar och sandstranden säkerställs för rörligt 
friluftsliv vad gäller funktion såväl som åtkomst/tillgänglighet.

Geologi och vatten

Marken består av ett troligen tunt, sandigt moränlager på berg enligt SGUs (Sveriges 
geologiska undersökning) jordartskarta. Platsen är flack och blockfattig med goda 
förutsättningar för byggnationer.

Höjdskillnad från befintliga stugor till havsnivån är som högst 50 cm varpå 
havsvatteninträngning kan uppstå utifall uttag av eget vatten eller om lokal avloppsanläggning 
planeras. Grundvattenkapaciteten bedöms som låg i såväl jordlager som berggrund i SGUs 
databas. Inga befintliga brunnar är inlagda i SGUs databas för brunnar.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur-- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Verksamheten på platsen anses påverka 
tillgången till platsen positivt. Området anses kunna fortsätta exploateras utan att strandskyddet 
påverkas negativt förutsatt att allmänhetens och friluftslivets möjligheter att fritt kunna vistas 
beaktas samt att anordningar inte privatiseras. Om nya byggnader skall upprättas bör dessa 
placeras så att så få träd som möjligt behöver avverkas. Området ligger inom riksintresse för 
friluftsliv och noga övervägande bör göras om påverkan på intresset vid eventuell exploatering.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

(102 av 1057)



Sid 22

Möjligheter till fortsatt verksamhet inom området kan leda till framtida arbetstillfällen. Genom 
fortsatta satsningar på utveckling av skärgården finns möjligheter att stärka kommunens som 
turistmål. Friluftslivet och den allemansrättsliga tillgängligheten till platsen bedöms påverkas 
positivt av LIS-området, fortsatt utveckling av området enligt planens intentioner kommer 
innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå strandområdet, som en del av 
besöksnäringen och friluftslivsupplevelsen. Naturvårdsintressena inom området kan komma att 
påverkas, men med tillräcklig hänsyn bedöms dock den negativa påverkan bli mycket 
marginell.
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3.6.2 LIS02 Svinöra

Översiktskarta

LIS02 Svinöra
Mindre ö nordöst om Renöhamn. Området ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling, här finns redan verksamhet och med rätt möjligheter kan området 
fortsätta utvecklas. Området omfattas idag inte av detaljplan. Ny sammanhållen bebyggelse bör 
regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena 
i övrigt (naturvärden).

Beskrivning

Svinöra är en mindre ö. På Svinöra har Piteå Båtklubb sin klubbanläggning. Ön har en mindre 
båthamn, en del stugor, förrådsbyggnader och en cafébyggnad. Runt byggnaderna finns en 
gräsmatta med grillplats. Området och byggnaderna är välskötta. Svinöra är 
tillgänglighetsanpassat och om du saknar båt kan du ringa stugfogden så blir du hämtad i 
Renöhamn.

Natur, kultur och sociala värden

På västra sidan av ön ligger en småbåtshamn med tillhörande stugor och café. Norra delarna av 
ön har en stenstrand som kantas av al i trädskiktet. Mellan stenarna växer slåtterblommor. 
Resterande del av ön utgörs av tallskog på sandig mark. Här växer blåbär och lingon i 
markskiktet, det finns även spår av skogshare och älg. Här finns inga kultur- eller 
fornlämningar registrerade via fornsök.

På somrarna drivs här ett café. Det hålls även sommarläger för barn och ungdomar på ön. Här 
finns kiosk, allrum, veranda, grillplatser, lekpark, torrtoalett och dansbana ute och inne. Dusch 
och bastu finns också. Tillgängligheten för rörelsehindrade är god, underlättad med ramper. 
Här samlas båtintresserade.

Geologi och vatten

Marken består av ett troligen tunt moränlager på berg enligt SGUs jordartskarta. Platsen är 
flack och blockfattig med goda förutsättningar för byggnationer.
I dagsläget finns en dricksvattenbrunn inom området som eventuell planering av lokal 
avloppsanläggning måste ta hänsyn till. Grundvattenkapaciteten bedöms som låg i såväl 
jordlager som berggrund i SGUs databas och brunnen idag ger 2400 l/timme. Mjoöfjärden 
utanför Svinören har bedömts ha god ekologisk status i VISS-databasen.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Verksamheten på platsen underlättar tillgång 
och åtkomst till Svinöra då bryggorna fritt kan nyttjas av allmänheten och ger möjlighet till 
förtöjning av båtar. Området anses kunna fortsätta exploateras utan att strandskyddet påverkas 
negativt förutsatt att allmänhetens och friluftslivets möjligheter att fritt kunna vistas beaktas 
samt att anordningar inte privatiseras. Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och noga 
övervägande bör göras om påverkan på intresset vid eventuell exploatering.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling
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Möjligheter till fortsatt verksamhet inom området kan leda till framtida arbetstillfällen. Genom 
fortsatta satsningar på utveckling av skärgården finns möjligheter att stärka kommunens som 
turistmål. Friluftslivet och den allemansrättsliga tillgängligheten till platsen bedöms påverkas 
positivt av LIS-området. Fortsatt utveckling av området kommer innebära fortsatta möjligheter 
för allmänheten att nå strandområdet, som en del av besöksnäringen och friluftslivsupplevelsen. 
Naturvårdsintressena inom området kan komma att påverkas, men med tillräcklig hänsyn 
bedöms dock den negativa påverkan bli mycket marginell.
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3.6.3 LIS03 Renöhamn

Översiktskarta

LIS03 Renöhamn
Renöhamn ligger på fastlandet nordöst om Piteå. Området ligger inom riksintresse rörligt 
friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling, här finns redan verksamhet och med rätt möjligheter kan området 
fortsätta utvecklas. Området omfattas idag av detaljplan som reglerar marken som hamn. 
Verksamhetsutveckling som är kopplat till annat än hamnverksamhet kräver 
detaljplaneändring. 

Beskrivning

Hamn med byggnader som tillhör verksamheten i hamnen. Sumpskog i de västra delarna. Här 
finns både stora hallar och små båthus. Hamnområdet med byggnaderna är placerade på ett 
utfyllt område med grus. Här finns också skötta gräsmattor mellan byggnaderna. Längst ut vid 
vattnet är byggnaderna mindre förrådsbyggnader av trä.

Natur, kultur och sociala värden

I de nordöstra delarna av området ligger hamnen. Här finns grusade parkeringsytor, sjöbodar 
och större byggnader som hör till hamnen. I den delen av området växer bladvass i 
strandkanten. På land finns torrängsvegetation i kanten av de grusade ytorna. Där växer 
femfingerört, rölleka, fibblor, renfana, gråbo, hästhov, rödsyra, mjölkört, hallon och sly av 
björk. Genom områdets västra delar rinner en bäck. Runt bäcken ligger en dikad alsumpskog 
som övergår i björkskog och därefter till granskog längst i väster. Markskiktet i granskogen 
består främst av blåbär. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök. 
Aktiv hamn/båtklubb med mycket rörelse.

Geologi och vatten

Vägen till hamnen ligger på en moränrygg som går parallellt med två moränryggar på 
Storstensgrundet. Hamnområdet är utfyllt med fyllnadsmassor av okänt ursprung och längre 
inåt land dominerar en blockfattig morän området. Fyllnadsmassor kan innehålla 
markföroreningar och uppställningsytor i hamnar har traditionellt använts för måleri vilket även 
det kan ge upphov till markföroreningar.

Ett dike avvattnar främst den fuktiga sumpskogen söder om hamnområdet längs den sydvästra 
kanten av uppställningsytorna. Diket mynnar i viken områdets nordvästra del. Två brunnar 
finns inom området med låg kapacitet. Mjoöfjärden utanför hamnen har bedömts ha god 
ekologisk status i VISS-databasen. Kommunalt VA byggs ut i området.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. Området 
närmast vattnet är till stora delar redan exploaterat. Området ligger inom riksintresse för 
friluftsliv och noga övervägande bör göras om påverkan på intresset vid eventuell exploatering. 
Fortsatt exploatering av området bedöms kunna ske utan att strandskyddet påverkas negativt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Möjligheter till fortsatt verksamhet inom området kan leda till framtida arbetstillfällen. 
Området har ett naturskönt läge. Kommunens bedömning är att området är lämpligt för 
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utveckling av verksamhet i anslutning till skärgården, vilka kan tjäna som ett komplement till 
de övriga anläggningar och sevärdheter som finns i området. Genom fortsatta satsningar på 
utveckling av skärgården finns möjligheter att stärka kommunen som turistmål och på så vis 
bidra till landsbygdsutvecklingen. Närheten till Borgarudden och övriga anläggningar och 
sevärdheter gör att det finns rätt förutsättningar i form av naturliga turiststråk.
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3.6.4 LIS04 Pultviken

Översiktskarta

LIS04 Pultviken
Pultviken ligger vid kusten intill gränsen mot Luleå Kommun. Området ligger inom riksintresse 
rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas av detaljplan från 1965 för fritidsbostäder. Allmänna 
strandskyddet trädde i kraft 1975. Således finns fastigheter inom området som omfattas av 
strandskydd då detta inte blivit hävt vid planens inrättande. För att återskapa möjligheten att 
bebygga dessa föreslås LIS. Totalt 4st obebyggda fastigheter. Byggrätt 10procent av tomtens 
storlek dock max 175kvm, max 100 kvm huvudbyggnad. Möjlig konsekvens på vatten-och 
avloppsförsörjning (§6-område).

Beskrivning

Pultviken är ett område med många sommarstugor och året runt boenden. Under inventering 
utnyttjades området av boende i närheten för promenad.

Natur, kultur och sociala värden

Stora delar av området är tomtmark. Längs stranden växer tallar och björkar i trädskiktet. I 
buskskiktet återfinns en, björk, gran och rönn. Markskiktet domineras av lingon och blåbär. Här 
finns även de fridlysta arterna dvärglummer, plattlummer och revlummer. Fridlysning innebär 
att det är förbjudet att plocka, samla in eller skada växten eller djuret. Fridlysning av arter 
hindrar dock inte att jord- och skogsbruk bedrivs, även om den som brukar marken alltid ska ta 
största möjliga hänsyn till känsliga arter. I samband med utökad exploatering genom 
bebyggelse bör fördjupad inventering och geografiskt läge av växtplatserna för aktuella arter 
genomföras samt att eventuella krav på dispens utreds. Även om lummer är fridlysta växter 
bedöms alla lummerarter vara livskraftiga och har god bevarandestatus. Här finns inga kultur- 
eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Sommarstugeområde med mycket rörelse sommartid.

Geologi och vatten

Marken längs med Pultvikens östra strand ut mot Pultudden utgörs av sandigt/grusigt 
svämsediment eller morän och jorddjupet är två till fyra meter i de brunnar som finns på dagens 
fastigheter. I områdets nordöstra och högre liggande del finns berg i dagen.

Grundvattenkapaciteten bedöms som låg i såväl jordlager som berggrund i SGUs databas.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. Området 
ligger inom riksintresse för friluftsliv och noga övervägande bör göras om påverkan på intresset 
vid eventuell exploatering. De exploateringsmöjligheter som finns ligger närmast vattnet. Vid 
förtätning och exploatering av denna del ska tillgång/åtkomst till stranden och utsikt mot 
vattnet för de som redan bor i området beaktas i så hög grad som det är möjligt. Området anses 
kunna fortsätta exploateras med hänsyn till redan boende.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling
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LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för området, bidrar till fler alternativa 
bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen. Området vänder sig mot Rosvik, ett av 
kommunernas utpekade landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för såväl befintlig 
handel som förskola och skola i samhället. Området har ett attraktivt läge i kusten. Kommunens 
bedömning är att området är lämpligt för komplettering med bostäder och fritidshus och på så 
vis bidra till landsbygdsutvecklingen.
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3.6.5 LIS05 Långvik

Översiktskarta

LIS05 Långvik
Långvik ligger vid kusten i Piteås norra del vid gränsen mot Luleå Kommun. Området ligger 
inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas av detaljplan från 1967 för fritidsbostäder. Allmänna 
strandskyddet trädde i kraft 1975. Således finns fastigheter inom området som omfattas av 
strandskydd då detta inte blivit hävt vid planens inrättande. För att återskapa möjligheten att 
bebygga dessa föreslås LIS. Totalt 3st obebyggda fastigheter. Byggrätt 10 procent av tomtens 
storlek dock max 175kvm, max 100 kvm huvudbyggnad.

Beskrivning

I Långvik är stora delar redan bebyggt närmast vattnet. Sommarstugeområde. De delar som inte 
redan är bebyggt består av en barrskog och klapperstensfält.

Natur, kultur och sociala värden

De delar av området som inte redan är bebyggt består av en barrskog. Markskiktet domineras 
av blåbär och lingon. Här finns ett stort klapperstensfält. 

Geologi och vatten

SGUs databas visar på ett sandigt svämsediment men vid inventeringen i fält visar sig marken 
vara mycket blockig. Stenmurar i området tyder på att marken även har varit stenig på ställen 
som nu är stenfria. De dricksvattenbrunnar som finns visar på ett jorddjup av cirka sex meter.
Grundvattenkapaciteten bedöms som låg i såväl jordlager som berggrund i SGUs databas. 

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns en del stenmurar längs vägarna. De sociala aspekterna 
anses här vara de viktigaste. Området närmast vattnet är redan bebyggt. Ytterligare bebyggelse 
anses inte påverka strandskyddet negativt. Fortsatt exploatering bedöms kunna ske. Vid 
exploateringar är det viktigt att de nya byggnaderna passas in i landskapet och kulturmiljön, så 
att värdena kan bevaras och att klapperstensfält i området beaktas och tas hänsyn till. Även 
transporter över klapperstensfälten ska undvikas. Vid förtätning och exploatering ska 
tillgång/åtkomst till stranden och utsikt mot vattnet för de som redan bor i området beaktas i så 
hög grad som det är möjligt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

En utbyggnad med bibehållen karaktär kan ge ett tillskott till underlaget för servicefunktioner 
och öka områdets attraktivitet. Området har goda förutsättningar att bebyggas, samtidigt som 
strandskyddets intressen inte påverkas i någon större utsträckning. I närheten av området finns 
intressant kulturhistoria som kan utgöra grund i en framtida turistsatsning. För att möjliggöra 
detta krävs kompletteringar i form av olika servicefunktioner. Området ligger i anslutning till 
Rosvik, ett av kommunens utpekade landsbygdscentra. En satsning här kan bidra till ett 
förbättrat underlag för såväl befintlig handel som förskola och skola.
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3.6.6 LIS06 Trundavan

Översiktskarta

LIS06 trundavan
Norra delen av Piteå, närheten till landsbygdscentra Rosvik. Området ligger inom riksintresse 
rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Möjligt utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter. Ny sammanhållen bebyggelse bör 
regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena 
i övrigt (naturvärden och odlingslandskap).

Beskrivning

Trundavan är ett mindre område där de redan nu finns några stugor. Området är delat där en del 
består av ett mindre avverkat område och ett utav barrskog.

Natur, kultur och sociala värden

Delar av området är avverkat. Här står fröträd av tallar. I buskskiktet finns hallon och unga träd 
av björk och rönn. Markskiktet domineras av rallarrosor. Här finns inga kultur- eller 
fornlämningar registrerade via fornsök. Skogen är rik på svamp och bär. Området används till 
friluftsaktiviteter av de närboende.

Geologi och vatten

Enligt SGUs jordartskarta domineras området av morän men fältundersökningen visar att det 
domineras av sand. Skogen tyder på torra markförhållanden. Borrningar för brunnar har gett ett 
jorddjup av 8,2 meter. 

Den enskilda vattentäkten som finns på angränsande fastighet ger ca 2400 l/timme och att 
grundvattenytan ligger 2.5 meter under markytan. Närheten till havet med sandig jord har goda 
egenskaper för vattenuttag och för enskilda infiltrationsanläggningar.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Vid en exploatering beaktas att de närboendes 
åtkomst till stranden säkerställs. Området ligger inom bevarandevärt odlingslandskap, 
kommunens utgångpunkt är att alternativ till byggande på jordbruksmark alltid ska eftersökas, 
men att ny bebyggelse på jordbruksmark kan vara motiverat i anslutning till befintlig 
bebyggelse. I detta LIS-område gör kommunen bedömningen att bebyggelse kan ske, detta för 
att säkerställa befolkningsutveckling och service i berörd ort. Området ligger även inom 
riksintresse för friluftsliv och noga övervägande bör göras om påverkan på intresset vid 
eventuell exploatering. Området anses kunna fortsätta exploateras med hänsyn till redan 
boende.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området har 3 stycken redan avstyckade tomter. Möjlighet till ytterligare 2 tomter stärker 
en naturlig utvecklingsmöjlighet för området. Området vänder sig mot landsbygdscentra 
Rosvik, ett av kommunernas utpekade landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för 
såväl befintlig handel som förskola och skola i samhället.
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3.6.7 LIS07 Rosviks båthamn

Översiktskarta

LIS07 Rosviks båthamn
Rosvik är ett av Piteå kommuns landsbygdscentra.
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LIS-områdets syfte

Verksamhet, social utveckling och tillgängliggörande. Området omfattas idag inte av detaljplan 
Viss bebyggelseutveckling bör kunna prövas genom bygglov. Ny sammanhållen bebyggelse 
bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och 
förhållandena i övrigt (naturvärden).

Beskrivning

Rosviks båthamn är en småbåtshamn för fritidsbåtar. Till objektet ingår områden utanför 
småbåtshamnen där det finns en fotbollsplan, ett parti med blandskog av äldre karaktär och en 
badstrand.

Natur, kultur och sociala värden

Närmast vattnet ligger båthamnen. Här är de flesta ytor grusade. Nordöst om båthamnen finns 
en grusad fotbollsplan. Norr om fotbollsplanen finne en äldre blandskog. Här växer äldre grova 
träd av arterna asp, björk, gran och tall. I buskskiktet finns yngre träd, en och vinbär. I 
markskiktet finns skogsstjärna, harsyra, vicker, skogskovall, ekbräken, klubbfibbla, blåbär, 
lingon, gullris, och rallarros. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Förutom småbåtshamnen finns här en fotbollsplan och en badplats. Det är nära bostadsområden 
så dessa platser kan användas av de boende runt området.

Geologi och vatten

Hamnområdet är utfyllt innanför erosionsskyddade stenskodda stränder och vågbrytare. Inom 
området dominerar lera som jordart vilket är geotekniskt utmanande att bebygga då 
stabiliserande åtgärder kan krävas. Runt badstranden och längre in i skogspartiet förekommer 
morän vilket är geotekniskt bättre underlag att bebygga.

Kommunalt vatten och avlopp finns inom bostadsområdena som angränsar till LIS-området. 
Området tillhör Bastafjärden som i VISS är klassad som måttlig ekologisk status främst med 
avseende på näringsbelastning och konnektiviteten längsgående i kustvatten och övergångszon. 
Innebär att det inom 39 procent av ytvattensförekomstens grunda 0-15 m förekommer 
påverkansfaktorer som pirar, vågbrytare och utfyllnader.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Vid ytterligare exploatering ska inte åtkomsten 
till stranden påverkas eller vidare utfyllnader i vattnet ske. Hänsyn bör tas till de boendes 
användning av platsen och gamla träd av bör i möjligaste mån kvarlämnas. Om fri tillgång till 
stranden kan säkras bedöms inte strandskyddet påverkas negativt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Möjligt för verksamhetsutveckling som kompletterar och förstärker befintlig verksamhet 
knuten kring hamnen och idrottsplatsen. En utbyggnad i området kan stärka ortens attraktivitet 
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och ge ökat underlag för de servicefunktioner som finns i Rosvik, ett av kommunens utpekade 
landsbygdscentra.
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Sid 39

3.6.8 LIS08 Granholmsviken

Översiktskarta

LIS08 Granholmsviken
Kust vid landsbygdscentra Norrfjärden. Området ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Möjligt utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter. Området omfattas idag inte av 
detaljplan. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens 
karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).

Beskrivning

I området finns ett flertal sommarstugor. De delar som inte är bebyggda består av 
barrproduktionsskog. Längst in i viken finns en båtplats som används av de boende. Under 
inventering arbetades det med att lägga ner fiber för internet på platsen.

Natur, kultur och sociala värden

Här finns tallhed som de i norra delarna går över till blandskog med högre inslag av löv. 
Markskiktet i skogen består främst av blåbär och lingon. I de södra delarna finns en liten bit 
åkermark samt ett parti mot viken med blötare mark. I det blötare partiet växer björk, 
skvattram, lingon, odon och kråkbär. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via 
fornsök.

Båtplatser i viken med sommarstugeområde på de båda uddarna mot havet. Under inventering 
arbetades det med att lägga ner fiber för internet på platsen.

Geologi och vatten

Granholmsviken är en hårdbottenvik med morän i de sydvästra delarna med ett band av sand 
som går i nordväst sydostlig riktning. Lill-Granholmen är en drumlinformation av morän som 
då det är en drumlin troligen har en stenkärna som sticker upp vid dess högsta punkt. Närmast 
vattnet i viken förekommer till viss del organiska jordarter främst i den sydöstra delen väster 
om vägen till Lill-Granholmen. Brunnsborrningar från området visar på stora jorddjup med 
över 25 meter ner till berg.

Grundvatten finns rikligt i området med så stora jorddjup och genomsläppliga jordarter. Viken 
tillhör Harrbäcksfjärden vars ekologiska status är bedömd som god i VISS. Avlopp bör dock 
inte få mynna ut i viken då Granholmsviken har väldigt snävt utlopp och saknar tillopp vilket 
ger en lång omsättningstid och dåliga egenskaper som recipient för avloppsvatten. Där till följd 
förespråkas att eventuella byggnationer ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området är idag präglat av bebyggelse längs 
stränderna och föreslagen exploatering bedöms inte påtagligt påverka natur eller djur- och 
växtliv. Åtkomst till vattnet för de som redan bor i området kan påverkas av en exploatering 
beroende på hur denna planeras. Förutsatt att åtkomst/tillgång till stranden säkerställs för 
boende och besökare bedöms fortsatt exploatering av området kunna ske.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling
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Inom LIS-området är delar av stranden redan tagen i anspråk. Möjlighet finns att komplettera 
med ytterligare bebyggelse och anläggningar för rörligt friluftsliv. En utveckling av området 
stärker underlaget för service, och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och kommersiella servicen i 
landsbygdscentra Norrfjärden, där det kan bidra till underlaget för såväl befintlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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3.6.9 LIS09 Håkansöfjärden

Översiktskarta

LIS09 Håkansöfjärden
Kust vid landsbygdscentra Norrfjärden. Området ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.

(123 av 1057)
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LIS-områdets syfte

Bebyggelseförtätning på redan ianspråktagen mark. LIS-området berör två detaljplaneområden 
för fritidsbostäder (planområdena fullt utbyggda). Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt 
(naturvärden). Möjligt att tillskapa ca 10-30 nya tomter för bostadsändamål. Konsekvens på 
vatten-och avloppsförsörjning (§6-område).

Beskrivning

I området finns flertalet sommarstugor närmast vattnet. De delar som inte är bebyggda består 
av barrproduktionsskog.

Natur, kultur och sociala värden

Största delen av området utgörs av tomter och bostäder. På några ställen finns det tallskog i 
olika åldrar. Markskiktet i skogen består främst av blåbär, kråkbär och lingon. Här finns inga 
kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Område med sommarstugor och åretruntboende med mellanliggande skog med svamp och bär. 
Området kan användas till friluftsaktiviteter av de boende på platsen.

Geologi och vatten

Området domineras av sandig morän. Enligt SGUs jordartskarta främst morän men området är 
väldigt flackt och blockfattigt varpå en mindre grov och sandigare morän är trolig. Jorddjupen 
är höga med minst 25 m enligt brunnsarkivet.

Området har goda egenskaper för lokala lösningar för såväl dricksvatten som 
avloppsanläggningar. Kommunalt VA-nät finns i området. Håkansöfjärden har klassats till 
måttlig ekologisk med krav god till 2027. Den ekologiska statusen beror främst på belastningen 
av näringsämnen som bedömts som måttlig samt konnektivitet mellan kustvatten och vatten i 
övergångszonen vilket är otillfredsställande.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Närmast vattnet är området redan bebyggt. Ny 
exploatering på området bör inte påverka strandskyddet negativt. Då näringsbelastningen 
påverkar den ekologiska statusen bör inga lokala avloppslösningar nyttjas utan anslutning till 
det kommunala avloppsnätet förordas samt så bör vidare utfyllnader i vattnet inte ske.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Förtätning på redan ianspråktagen mark. LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet 
för Norrfjärdenområdet, bidrar till fler alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur 
gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i 
kommunen. Området vänder sig mot landsbygdscentra Norrfjärden, där det kan bidra till 
underlaget för såväl befintlig handel som förskola och skola i samhället.
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3.6.10 LIS10 Borgaruddens camping

Översiktskarta

LIS10 Borgaruddens camping
Området ligger ca 8km sydost om Norrfjärden. LIS-området är rödmarkerat ovan. Området 
ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling, fritidssysselsättning, bad och båtliv, naturupplevelser. Området 
omfattas idag av detaljplan som reglerar markens för delvis bostäder, handel, allmänt ändamål 
och camping. Verksamhetsutveckling och bebyggelseutveckling bör regleras i detaljplan 
avseende markanvändning, bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i 
övrigt (naturvärden).

Beskrivning

Stort välbesökt campingområde med både stugor och uppställningsplatser. Campingen ligger 
längst ut på en udde. Alla tomter har gräs och är generösa till ytan och ligger nära vattnet.
Badstranden är långgrund och barnvänlig, området erbjuder även andra aktiviteter, bland annat 
minigolf, lekpark och fotbollsplan. 

Natur, kultur och sociala värden

Klippta gräsmattor och grusade planer. Området har lågt naturvärde även om gräsmattorna 
används som rastplats för fåglar. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via 
fornsök. Campingplats med badstrand och kiosk.

Geologi och vatten

Jordartskartan visar på postglacial sand vilket bekräftas av platsbesöket då området är mycket 
flackt och sand finns längs med strandkanterna. Jorddjupet är cirka 20 meter.

På campingen finns en äldre bergborrad dricksvattenbrunn från 1963 som ger ca 140 l/timmen. 
Sanden på platsen ger goda förutsättningar för enskilda avlopp. Sandön tillhör kuststräckan 
Davids stenar SE652075-213500 med god ekologisk status.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området är redan exploaterat ner till vattnet. 
Området anses kunna fortsätta exploateras.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Området är ett attraktivt bad, camping och fritidsområde. Förslaget ger en möjlighet att 
utveckla platsen med olika attraktioner och verksamheter för friluftsliv och turism. En 
utveckling av området stärker underlaget för befintlig service och skapar underlag för 
nyetableringar. Området vänder sig mot Norrfjärden, ett av kommunernas utpekade 
landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för såväl befintlig handel som förskola och 
skola i samhället.
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3.6.11 LIS11 Sandön

Översiktskarta

LIS11 Sandön
Området ligger ca 8km sydost om Norrfjärden. LIS-området är rödmarkerat ovan. Området 
ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas idag inte av detaljplan (undantaget planområdet som beskrivs 
under Borgaruddens camping). Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende 
bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden). 
Möjligt att tillskapa ca 10-20 nya tomter för bostadsändamål. Konsekvens på vatten-och 
avloppsförsörjning (§6-område).

Beskrivning

Närmast vattnet är området delvis bebyggt. Områden som inte är bebyggda består av 
produktionsskog i olika stadier.

Natur, kultur och sociala värden

I området finns olika typer av skog. Stora delar av området är en barrskog med små mängder 
död ved. I markskiktet dominerar blåbär. Det finns också områden med eftersatt 
produktionsskog, nyföryngrad skog och skött granskog. Området har förhållandevis lågt 
naturvärde generellt. Området är dock stort och små partier med naturvärden kan förekomma. 
Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Skog med svamp och bär. Området kan användas till friluftsaktiviteter av de närboende.

Geologi och vatten

Jordarna domineras av morän med ett tunt överliggande sandlager. Moränen är blockfattig och 
troligen är den väldigt sandig. Jorddjupen är mellan 15 och 25 meter enligt de brunnar som 
finns på fastigheterna inom området.

Goda förutsättningar för lokala dricks- och avloppsvattenlösningar finns tillhanda med 
avseende på de geologiska förutsättningarna. Sandön tillhör kuststräckan Davids stenar 
SE652075-213500 med god ekologisk status.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har generellt låga naturvärden men fördjupade inventeringar bör föregå fortsatt 
exploatering. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. Delar av området närmast 
vattnet är redan bebyggt. Ytterligare exploatering kan dock ske och anses inte påverka 
strandskyddet eller den ekologiska statusen negativt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för Norrfjärdenområdet, bidrar till fler 
alternativa bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen. Området vänder sig mot 
landsbygdscentra Norrfjärden, där det kan bidra till underlaget för såväl befintlig handel som 
förskola och skola i samhället.
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3.6.12 LIS12 Brattviken

Översiktskarta

LIS12 Brattviken
Området ligger ca 8km sydost om Norrfjärden. LIS-området är rödmarkerat ovan. Området 
ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Området omfattas idag av detaljplan för bostadsändamål, småbåtshamn och badplats. Planen 
inrymmer möjligheten att tillskapa totalt åtta nya tomter (2 inom LIS-området). Eventuell 
utökning av ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens 
karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).

Beskrivning

Större område med produktionsskog. Längst ned vid vattnet finns slyskog av olika typer av 
lövträd.

Natur, kultur och sociala värden

Produktionsskog med tall. Längs vattnet växer ett stråk med al och björk. I det stråket är 
marken blöt. Där växer ekbräken, blåbär, ekorrbär, skogskovall, ängsfräken, lingon och den 
fridlysta arten revlummer. Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, samla in eller 
skada växten. Fridlysning av arter hindrar dock inte att jord- och skogsbruk bedrivs, även om 
den som brukar marken alltid ska ta största möjliga hänsyn till känsliga arter. I samband med 
utökad exploatering genom bebyggelse bör fördjupad inventering och geografiskt läge av 
växtplatserna för revlummer genomföras samt att eventuella krav på dispens utreds. Även om 
revlummer är fridlyst bedöms den vara livskraftig och har god bevarandestatus.

Längs med vattnet fanns även förekomst av den invasiva arten jättebalsamin. I tallskogen växer 
blåbär, kråkbär och lingon. Tallskogen står på terraslikande formationer. Här finns inga kultur- 
eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Skog med svamp och bär. Området kan användas till friluftsaktiviteter av de boende på platsen.

Geologi och vatten

Postglacial sand dominerar västra och norra Brattviken medan den östra sidan mot Näsudden 
innehåller lera. Moränryggar utgör höjderna på västra och östra sidan av viken. Moränryggarna 
är något svallade vilket ger terrassliknande former i landskapet.

Goda förutsättningar för lokala dricks- och avloppsvattenlösningar finns tillhanda med 
avseende på de geologiska förutsättningarna. Närområdet har redan anslutningar till det 
kommunala VA-nätet. Brattviken är en del av Rävahavets kustområde vars ekologiska status är 
måttlig med krav god till 2021. Den ekologiska statusen beror främst på belastningen av 
näringsämnen som bedömts som måttlig samt konnektivitet mellan kustvatten och vatten i 
övergångszonen vilket är otillfredsställande.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. 
Närboende har tillgång till strandområdet och vattnet på platsen vilket ska beaktas vid en 
exploatering. Allmänhetens tillgång till vattnet säkras och strandskyddet får inte påverkas 
negativt av planerad exploatering. Då näringsbelastningen påverkar den ekologiska statusen bör 
inga lokala avloppslösningar nyttjas utan anslutning till det kommunala avloppsnätet förordas.
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Området har bedömts som lämplig för LIS-utveckling utifrån kommunens kriterier samt utifrån 
den befintliga bebyggelsen och bebyggelsetrycket i området.
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3.6.13 LIS13 Stortjärnen

Översiktskarta

LIS13 Stortjärnen
Sportfiskesjö med friluftsanläggningar med övernattningsmöjligheter.
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LIS-områdets syfte

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet i området. Området omfattas idag 
inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling bör kunna prövas genom bygglov. Ny 
sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, 
omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).

Beskrivning 

Sportfiskesjö med friluftsanläggningar med övernattningsmöjligheter. Området ligger mitt i ett 
område med fiskrika och natursköna tjärnar och sjöar.

Natur, kultur och sociala värden

Området runt sjön består av en tallskog. I de sydöstra delarna är marken ned mot sjön väldigt 
brant. Markskiktet består främst av blåbär, kråkbär och lingon. Sjön är av klarvattenkaraktär. 
Området har låga naturvärden. Trolig kolbotten från resmila påträffad på moränryggen sydöst 
om sjön. Denna kolbotten finns inte registrerad på fornsök.

Här finns stugor att hyra för övernattning samt uppställningsplats för husbilar och husvagnar. 
Vid uppställningsplatsen finns en tillgänglighetsanpassad väg ner till vattnet med plats för fiske 
från trädäck. Bryggor och eldplatser runt sjön underlättar för besökare att fiska och skapar goda 
förutsättningar för positiva friluftsupplevelser.

Geologi och vatten

Området är ett småkulligt moränlandskap ryggar och bitvis blockig terräng längs med sjöns 
sydvästra strand och med myrmark i dess norr ände vid utloppet ur sjön.
Närmast borrade brunn som kan återfinnas i brunnsarkivet är belägen i Lillträsk cirka 500 
meter öster om Stortjärnen. Grundvatten torde inte vara något problem men geotekniska 
undersökningar bör genomföras innan man kan konstatera hur enskilda avloppsanläggningar 
bör se ut på platsen. 
 
VISS visar att Stortjärnen (SE727636-172814) har god ekologisk status och god kemisk status 
med det generella undantaget för kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. Då 
svämplanets struktur har bedömts som hög får inget byggas inom svämzonen då detta kommer 
att försämra denna parameter vilket inte får göras med avseende på Weserdomen. Generellt 
räknas svämzonen som inom 30 meter från stranden.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Verksamheten på platsen anses påverka 
tillgången till platsen positivt då det ger tillgång till sjön för personer med funktionsvariationer. 
Området anses kunna fortsätta exploateras utifrån verksamhetens behov av utveckling förutsatt 
att allmänhetens åtkomst till stränderna inte försämras eller försvåras samt att skogen runt sjön 
bör kvarstå. Vid exploatering bör hänsyn också visas till den kolbotten som finns i området 
samt utloppet från sjön som utgör ett biflöde till ett flodpärlmussleförande vattendrag.
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. En fortsatt utveckling av området 
enligt planens intentioner kommer att innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå 
strandområdet och sportfiskemöjligheter som en del av friluftslivsupplevelsen. Området vänder 
sig framför allt mot landsbygdscentra Roknäs/Sjulnäs, där det kan bidra till underlaget för 
befintlig handel och service.
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3.6.14 LIS14 Jävre camping och turistinfo

Översiktskarta

LIS14 Jävre Camping och turistinfo
LIS-området är rödmarkerat ovan. Området ligger inom riksintresse rörligt friluftsliv och 
riksintresse för kulturmiljövård.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling. LIS-området omfattas idag av detaljplan som reglerar marken till 
bland annat kultur, bilservice och parkering. Verksamhetsutveckling som är kopplad till annan 
markanvändning kräver detaljplaneändring.

Beskrivning

Längs E4 vid Jävre ligger en turistinformation på västra sidan och en camping, småbåtshamn 
och café i sjöbodar på östra sidan. Sjöbodarna är byggda i äldre stil men relativt nya. Intill 
sjöbodarna står ett äldre fyrtorn. Längst till öster finns en uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar. LIS-området ligger i anslutning till riksintresse för kulturmiljövård nummer 65, 
Jävre.

Natur, kultur och sociala värden

Stora delar av området har låg naturlighet då det är utfyllt och plangjort med artificiella 
stränder. Här finns asfalterade och grusade ytor. En större gräsplan finns närmast vattnet. Vid 
uppställningen av husvagnar och husbilar används konstgräs. Konstgräs har en dålig inverkan 
på miljön då plast kan läka ut i vattnet. I den östra delen av området är förhållandena naturliga 
med fuktiga stränder som mot vattnet övergår i vass och uppåt övergår i fuktiga strandskogar 
med lövinslag. 

På platsen finns en grävd kanal. Längs kanalen ligger några sjöbodar av olika ålder och av äldre 
karaktär. På området finns även ett fyrtorn från år 1871. Inga andra kultur- eller fornlämningar 
finns på platsen. I sjöbodarna drivs café och restaurang. Camping med många 
uppställningsplatser. På västra sidan av E4:an finns ett turistcenter. Därifrån utgår 
Solanderleden som är en 22 mil lång vandringled mellan Kallax i Luleå och Jävre i Piteå.

Geologi och vatten

Området domineras av siltig lera enligt jordartskartan men runt småbåtshamnen och campingen 
har området fyllts ut av fyllnadsmassor med okänt ursprung. Vid okända fyllnadsmassor 
föreligger alltid en risk för markföroreningar. Utanför området i högre liggande terräng finns 
morän som bättre lämpar sig för exploateringar.

Småbåtshamnen har en egen brunn men inom Jävre samhälle finns kommunalt vatten och 
avlopp. Jävreån som mynnar vid småbåtshamnen har enligt VISS en måttlig ekologisk status 
med avseende på bland annat vattendragets närområde vilket innebär att 22 procent utgörs av 
anlagda ytor eller brukad mark. Området innehåller redan idag anlagda ytor och exploatering 
bedöms inte påverka denna faktor även om den försvårar att uppnå god ekologisk status i 
framtiden.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

De delar av området som är utfyllda har låga naturvärden. Området har dock ett stort socialt 
värde med camping, restaurang, turistinformation och Solanderleden. Området har visst 
kulturhistoriskt värde med sjöbodarna och fyrtornet. Det är av vikt att byggnader som upprättas 
i området skall passa in med de byggnader som redan finns på platsen. Verksamheten på 

(136 av 1057)



Sid 56

platsen anses påverka tillgången till platsen positivt, området är öppet för allmänheten. Denna 
del av området anses kunna fortsätta exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt. 
Inför en eventuell exploatering av de västra delarna ska fördjupade inventeringar utföras i syfte 
att klarlägga naturvärden och sociala värden som kan ha betydelse för strandskyddets syften.

Området ligger i anslutning till riksintresse för kulturmiljövård nummer 65, Jävre. Hänsyn 
behöver i fortsatt prövning tas till dessa värden, men bedömningen är att den beskrivna 
inriktningen och exploateringsmängden kan samspela med kulturvärdena.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamheter i hamnområdet i Jävre. Området 
vänder sig mot Jävre, ett av kommunens landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för 
befintlig handel och annan service.
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3.6.15 LIS15 Korpträsket

Översiktskarta

LIS15 Korpträsket
Sjö mellan Jävre och Hemmingsmark.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling. Området omfattas idag inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling 
bör kunna prövas genom bygglov. Eventuell ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt.

Beskrivning

Skogsområde intill sjö. Igenom området går en vandringsled och skoterled. Intill området finns 
en parkeringsplats. På parkeringsplatsen finns bänkar, bord, vedbod, och torrtoa. Sportfiskesjö 
med regnbågslax, gädda, abborre och harr. Det finns båt och stuga för utlåning.

Natur, kultur och sociala värden

Skogsområde med tallskog i närheten av sjön. Mitt i området finns ett blötare parti där marken 
domineras av vitmossor, hjortron och skvattram. Här finns även rosling och tranbär. De västra 
och östra delarna av området är torrare, här finns odon och blåbär i markskiktet. Här finns inga 
kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök. I de västra delarna finns en mindre 
parkering och en torrtoa. Genom området går Solanderleden som är en 22 mil lång vandringled 
mellan Kallax i Luleå och Jävre i Piteå. Genom området går även en skoterled.

Geologi och vatten

Enligt SGUs jordartskarta varierar marken runt Korpträsk mellan morän och blötare 
torvmarker. Där moränen dominerar är det fastmark men moränen förefaller den norra delen av 
området grov med sten och block och i södra något grusigare/sandigare. Mellan dessa båda 
moräner finns torv/myrmark vilket har visat sig stämma vid inventeringen.

Inga brunnar finns inregistrerade i eller inom 500 m från området. Marken i sig ger goda 
förutsättningar för såväl dricksvattenbrunn som lokal avloppsanläggning. Sjön Korpträsket 
saknar statusbedömning i VISS men utifrån dess lokalisering och utseende bedöms den inneha 
god ekologisk och kemisk status med den generella undantagen för bromerad difenyleter och 
kvicksilverföreningar.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området anses kunna fortsätta exploateras 
utifrån verksamhetens behov av utveckling förutsatt att allmänhetens åtkomst till stränderna 
inte försämras eller försvåras samt att skogen runt sjön bör kvarstå. Exploatering bör ske på så 
sätt att inte de nuvarande sociala värdena påverkas. Här avses främst vandringsleden och 
skoterled.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. En fortsatt utveckling av området 
enligt planens intentioner kommer att innebära fortsatta möjligheter för allmänheten att nå 
strandområdet och sportfiskemöjligheter som en del av friluftslivsupplevelsen. Området vänder 
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sig mot Jävre, ett av kommunens landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för 
befintlig handel och annan service. 
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3.6.16 LIS16 Svensbyliden

Översiktskarta

LIS16 Svensbyliden
Hembygdsgård med utställning av kulturhistoriska objekt
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LIS-områdets syfte

Verksamhet. Social utveckling och tillgängliggörande. Området omfattas idag inte av 
detaljplan. Området är utpekat som LIS-område med avseende att sammantaget kan 
tillgänglighetshöjande och sociala åtgärder som eldstäder mm kräva dispens från strandskyddet. 
Bebyggelseutveckling med detaljplanekrav bedöms ej som lämplig.

Beskrivning

Hembygdsgård med utställning av kulturhistoriska objekt som kvarn, såg, kolmila. Mellan de 
historiskt viktiga byggnaderna finns välskötta gräsytor och café. Gården utgör ett naturskönt 
markområde på över fyra hektar och ett antal byggnader som tillsammans visar upp en stor 
bondgård. De flesta byggnader har Svensby hembygdsförening köpt eller fått som gåva och 
sedan har husen plockats ned, fraktats till Liden, och byggts upp igen.

Hembygdsföreningens främsta uppgift är att rekonstruera och levandegöra det 
månghundraåriga kultur- och industriområdet Swensbylijda. På hembygdsområdet där 
Svensbyån rinner finns hembygdsgården. "Qvarnbönninga" dammbyggnad med tillhörande 
vattendrivna anläggningar som har återställts till sitt befintliga skick. Hembygdsföreningen har 
även ansvar för Kälbodarna, en fäbodplats från 1721 och en timmerkoja från 1900-talet. På 
området finns även en liten djurpark. Hembygdsområdet är öppet året runt.

Natur, kultur och sociala värden

Välskött trädgård med klippta gräsytor, kvistade träd och planerade blommor och buskar. 
Vattendraget är tydligt påverkat av tidigare verksamheter och området har låga naturvärden. 
Fornlämningar finns runt kvarnen i södra delarna av området. Lämningarna är efter sågverk och 
kvarn bestående av två stenfundament och en ränna.

Café i huvudbyggnaden och hemgårdsverksamhet med djur. Visningar i hur de historiska 
redskapen (såg, kvarn osv. fungerar). Området är tämligen välbesökt. Solanderleden går 
igenom området.

Geologi och vatten

Längs med vattendraget består södra delen av dalen av sand som övergår i lera mot norr. 
Längre upp på dalsidorna övergår de fina jordarna till morän. Vägen som förbinder västra och 
östra Liden går på fastmark och den mesta bebyggelsen ligger längs med denna. 
Brunnsborrningar visar på ett jorddjup av 10 till 15 meter.

Svensbyån är klassad som måttlig ekologisk status och god kemisk status med undantag för 
bromerad difenyleter och kvicksilverföreningar. Miljökravet som har satts är god ekologisk 
status fram till 2021 och de biologiska kvalitetsfaktorerna som behöver förbättras är 
surhetsindex, fisk, konnektivitet uppströms nedströms, det morfologiska tillståndet samt 
svämplanets struktur där de två sista bedömts som otillfredsställande och de övriga som dåliga. 
Vidare bebyggelse får endast förbättra de enskilda kvalitetsfaktorerna och ingen faktor får 
försämras.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området
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Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Verksamheten på platsen anses påverka 
tillgången till platsen positivt, området är öppet för allmänheten. Området anses kunna fortsätta 
exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt. Exploateringen bör ske på ett sådant sätt 
att den passar in i den miljö som redan finns på platsen och tar hänsyn till eventuella 
fornlämningar i området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder bland annat mot 
Roknäs/Sjulnäs, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och annan service.
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3.6.17 LIS17 Sandön, Sjulnäs badplats

Översiktskarta

LIS17 Sandön, Sjulnäs badplats
Café och friluftsområde med bad.
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LIS-områdets syfte

Verksamhet. Social utveckling och tillgängliggörande. Området omfattas idag inte av 
detaljplan. Området ligger inom Riksintresse Lillpitedalen [BD 56] (Piteå sn) som utgör ett 
område med väl hävdat odlingslandskap, med ett stort antal bevarade och samlade gårds- och 
bybildningar med många lokala särdrag. (Gårdsmiljö, Bymiljö). Då området ligger inom 
riksintresse Lillpitedalen bör exploatering ske på sådant sätt att den passar in i den miljö som 
redan finns på platsen. Området är utpekat som LIS-område med avseende att sammantaget kan 
tillgängligghetshöjande och sociala åtgärder som eldstäder mm kräva dispens från 
strandskyddet. Bebyggelseutveckling med detaljplanekrav bedöms ej som lämplig (större 
bebyggelseutveckling). Annan dispenspliktig bebyggelse kan prövas genom bygglov (mindre 
förtätning). 

Beskrivning

Café och badplats med boulebana och volleybollplan. Flera av byggnaderna på platsen är av 
äldre karaktär. Gräsmattorna runt byggnaderna är välskötta och området är välbesökt 
sommartid.

Natur, kultur och sociala värden

Fåtal björkar och klippt gräsmatta ger området låga naturvärden undantaget stranden allra 
närmast vattnet och sandrevlarna i vattnet där både häckande och rastande fågel vistas. Här 
finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Välbesökt, välskött badplats med café som ligger nära bostadsområden.

Geologi och vatten

Norr om Lillpiteälven på badplatsens norra sida består jorden av lera och på åns södra sida 
finns ett område som utgörs av en mindre och flack moränkulle.

Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet då flertalet bostadsområden finns anslutande 
till badplatsen. Lillpiteälven har god ekologisk och kemisk status (med undantag för bromerad 
difenyleter och kvicksilverföreningar) men de ekologiska kvalitetsfaktorerna närområde och 
svämplanets funktion är klassade som otillfredsställande respektive måttlig. Den så kallade 
Weserdomen har fastslagit att inga kvalitetsfaktorer får försämras varpå en zon av 30 m från 
vattendraget inte bör bebyggas. Svensbyfjärden har god ekologisk och kemisk status med de 
generella undantagen av kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. De 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är bedömda till god eller hög med undantag för 
svämplanets struktur vilket är bedömt till otillfredsställande.

Framtida klimat är också viktigt att beakta vid utveckling av LIS-området. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfört översiktliga översvämningskarteringar utmed 
Lillpiteälven, Rokån och Piteälven.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området
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Avgränsat område har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. 
De sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Verksamheten på platsen anses påverka 
tillgången till platsen positivt då området är öppet för allmänheten. Området anses kunna 
fortsätta exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt förutsatt att området allra närmast 
stranden särskilt beaktas med tanke på fågellivet. Området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård Lillpitedalen, nummer 56, Infjärdenområdet. Hänsyn behöver i fortsatt 
prövning tas till dessa värden, men bedömningen är att den beskrivna inriktningen och 
exploateringsmängden kan samspela med kulturvärdena.
Vidare exploatering behöver även ta hänsyn till Svensbyfjärdens kvalitetsfaktor för 
svämplanets struktur.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder sig mot 
Roknäs/Sjulnäs, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och annan service.
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3.6.18 LIS18 Vallsvik, Svensbyfjärden

Översiktskarta

LIS18 Vallsvik, Svensbyfjärden
Område i Svensbyfjärden, mittemot Lindbäckstadion
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling, området ligger i anslutning till Lindbäcksstadion som planeras 
utvecklas till att bli en komplett åretruntanläggning med aktiviteter, boende och mat. Med 
avseende på områdets förutsättningar för exploatering anses inte området lämpligt för bostäder. 
Området omfattas idag inte av detaljplan. Bebyggelseutvecklingen bör regleras i detaljplan 
avseende karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden, passage).

Beskrivning

Område med slyskog, i områdets västra del går en liten väg ner till vattnet. Vid vattnet står ett 
pumphus för pumpning av vatten till skidspår och slalombacke. Området består till stora av sly 
av al. Här är marken sank och en bäck/dike rinner genom området.

Natur, kultur och sociala värden

Området består till stora delar av en slyskog med al. Marken är blöt och en bäck/dike rinner 
genom området. Området har låga naturvärden. Här finns inga kultur- eller fornlämningar 
registrerade via fornsök.

Svårtillgängligt område på grund av slyskog och blöt mark. Genom området går en skoterled. 
På andra sidan väg 373 finns Lindbäcksstadion med skidspår och slalombacke.

Geologi och vatten

Området domineras av jordarten lera och områdets karaktär är flackt varpå 
avvattningsproblematik blir påtagligt. Området kan betraktas som ”vattensjukt”. Längre 
västerut mot Vallsvik är marken hårdare med morän men det är utanför det tänkta 
exploateringsmöjliga LIS-området.

Genom området går ett avvattningsdike som ansluter från skidstadion från andra sidan väg 373 
som avgränsar från syd. Nere vid sjön finns ett pumphus som tar vatten från Svensbyfjärden för 
konstsnö. Platsen har dåliga förhållanden för lokalt omhändertagande av spill- och dagvatten. 
Svensbyfjärden har god ekologisk och kemisk status med de generella undantagen av 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är 
bedömda till god eller hög med undantag för svämplanets struktur vilket är bedömt till 
otillfredsställande.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området anses mindre lämpat för exploatering 
då det är geotekniskt svårt samt att objektet utgör en del av sjöns svämplan vilket redan idag är 
bedömt som otillfredsställande.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling
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Kommunens bedömning är att området är lämpligt för utveckling av verksamhet i anslutning 
till Lindbäcksstadion. Genom fortsatta satsningar på utveckling av området finns möjligheter 
att det stärks som besöksmål.
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3.6.19 LIS19 Svensbyfjärden

Översiktskarta

Område vid Svensbyfjärden
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas idag inte av detaljplan. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).

Beskrivning

Området består av tomtmark och skog. Mellan området och vattnet är det bebyggelse i form av 
sommarstugor och året runt boenden. Området är ett kalhygge.

Natur, kultur och sociala värden

Stora delar av området är tomter med skötta trädgårdar. En del av området är avverkad mark 
och en annan del ungskog. Här finns tall och gran i trädskiktet. Markskiktet domineras av 
blåbär, lingon och kråkbär. Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Område med relativt mycket bär. Området kan användas till friluftsaktiviteter av de boende på 
platsen.

Geologi och vatten

Torr och blockfattig mark som utgörs av isälvsmaterial. Där till följd har området goda 
dränerande egenskaper vilket också ses i de torra tallhedarna.

De geologiska jordlagren ger goda förutsättningar för grundvattenuttag och 
infiltrationsanläggningar samt så finns det kommunalt vatten och avlopp inom området. 
Svensbyfjärden har god ekologisk och kemisk status med de generella undantagen av 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är 
bedömda till god eller hög med undantag för svämplanets struktur vilket är bedömt till 
otillfredsställande.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. De 
sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området närmast vattnet är redan bebyggt.  
Området anses kunna fortsätta exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt eller 
svämplanets struktur då all ny exploatering måste ske bakom befintlig bebyggelse.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Området har bedömts som lämplig för LIS-utveckling utifrån kommunens kriterier samt utifrån 
den befintliga bebyggelsen och bebyggelsetrycket i området. En eventuell utveckling inom 
utredningsområdet kan på sikt bidra till ökat underlag för serviceunderlaget i Infjärden.
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3.6.20 LIS20 Slintadammen 

Översiktskarta

LIS20 Slintdammen
Anläggning för odling av fisk
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling. Området omfattas idag inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling 
bör kunna prövas genom bygglov. Eventuell ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt 
(naturvärden). 

Beskrivning

Slintadammen är en anläggning för odling av fisk. Mellan dammarna finns gruslagda bilvägar. 
Vattnet rinner mellan dammarna i ett system av dammluckor. Träden som står på platsen är 
kvistade och gräsmattor klippta.

Natur, kultur och sociala värden

Området har sju dammar för fiskodling. Runt dammarna växer enstaka träd av björk och gran. I 
norra delarna av området finns en tallhed. Området har låga naturvärden. 

Vid en av dammarna finns en fornlämning i form av en minnessten.

Området är stängt för obehöriga. Strax utanför området går en renled som utgörs av ett 
riksintresse för rennäringen varpå viltstängsel har satts upp.

Geologi och vatten

Dominerande jordarter för området är isälvsmaterial främst åt nordväst. Öster om dammarna 
förekommer morän och åt nordost finns ett stråk av myrmark som ligger i nord-sydlig riktning.

Dammarna får sitt vatten från två bäckar en från nordost och en mindre som kommer genom 
myrmarken Små-slintamyrorna öster om slintadammen. De anlagda dammarna används för 
fiske. Jordarterna i området ger goda förutsättningar för enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar. Byskeälven är ett utpekat Natura2000-habitat och enligt bevarandeplanen 
utgör bäcken som rinner i öst-västlig riktning strax söder om Slintadammen en del av detta. 
Vidare exploateringar får inte ha negativ påverkan för Natura-2000habitatet.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Inventeringsområdet har låga naturvärden. Hänsyn bör tas till fornlämning vid utveckling av 
området. Området anses kunna fortsätta exploateras men vidare exploateringar får inte ha 
negativa konsekvenser för Natura-2000habitatet. Eventuellt så kan det finnas äldre anlagda 
vandringshinder i bäcken som kan tas bort som kompensationsåtgärd.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Kommunens bedömning är att området är lämpligt för utveckling av verksamhet. Området 
vänder sig framför allt mot Långträsk, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och 
annan service.
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3.6.21 LIS21 Norrskensgården

Översiktskarta

LIS21 Norrskensgården
LIS-området är rödmarkerat ovan.
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling. Området omfattas idag inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling 
bör kunna prövas genom bygglov. Omfattande bebyggelseutveckling bör regleras i detaljplan 
avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt 
(naturvärden).

Beskrivning

I Markbygden vid väg 373 cirka 6 mil väster om Piteå och 6 mil öster om Arvidsjaur ligger 
Norrskensgården i den lilla byn Storlångträsk. Här finns restaurang, 13 rum, 4 stugor, camping 
med elplatser och servicedel, vedeldad bastustuga samt en pubkåta. Här finns en campingplats 
med uppställningsplatser för husvagnar/husbilar. Nasaleden, en viktig skoterled passerar 
området. 

Natur, kultur och sociala värden

Området ligger på delar av den långsträckta rullstensås som sträcker sig genom stora delar av 
Stor-Långträsket. Åsbildningen kallas i folkmun för Ryggen. Campingområdets ytor är till 
stora delar grusad och i någon mån kan viss utfyllnad ha skett. I de södra delarna går en 
skoterled över en myrmark. Här växer tall, odon, kråkbär, dvärgbjörk, ljung, rosling och 
skvattram. Flera skoterleder, bland annat Nasaleden, passerar i närområdet till Norrskensgården 
som också är välbesökt av skoterbesökare under vintern.

På området finns en boplats klassad som fornlämning (RAÄ-nummer: Piteå socken 1332:1). 
Sydväst om området på en brant finns ett fångstgropssystem klassat som fornlämning (RAÄ-
nummer Piteå socken 644:1). Eftersom området verkar utfyllt och omarbetats till 
uppställningsplats finns risk att fornlämningen tagit skada av arbetet.

Här finns en campingplats med uppställningsplatser för husvagnar/husbilar. På campingen 
finns en lunchrestaurang. 

Geologi och vatten

Marken som campingen utgörs av är isälvsmaterial som följer sjöarnas nordväst sydöstlig 
riktning. Marken åt sydväst domineras av morän enligt SGUs jordartskarta men inventeringen 
visar på en våtmark med organiska jordar som fortsätter in från viken. Våtmarksområdet åt 
sydväst lämpar sig troligen inte för byggnationer utan geotekniska åtgärder.

Isälvsmaterialet är linjeformat och utgör med stor säkerhet en rullstensås vilket ger torra marker 
och med god tillgång till grundvatten. Rullstensåsen är en konstaterad grundvattenförekomst 
med referensnummer SE726317-170612 i VISS-databasen med god kvalitet och kvantitet. 
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten torde fungera väl i de grusiga lagren och recipienten 
är troligen stor nog att klara den ytterligare belastningen. Långträsket är registrerad som 
SE725950-170943 i VISS och har god ekologisk och kemisk status med undantag för 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. Morfologiska tillståndet och svämplanets 
struktur har klassats som högt och konnektivitet mot övriga sjöar som måttligt. Sjön tillhör 
även Byskeälvens Natura2000-område varpå viss försiktighet föreligger.
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Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. De sociala aspekterna anses här vara de viktigaste. Området 
anses kunna fortsätta exploateras men hänsyn ska tas till fornlämningen i området samt så bör 
samråd hållas med länsstyrelsen med avseende på sjöns morfologiska status samt Byskeälvens 
Natura2000-område.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder sig framför allt mot 
Långträsk, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och annan service.
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3.6.22 LIS22 Södra Brännträsk

Översiktskarta

LIS22 Södra Brännträsk

(157 av 1057)



Sid 77

LIS-områdets syfte

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet i området med inriktningen 
turism/näringsverksamhet (exempelvis fiskecamp med möjligheter till övernattning). 
Området omfattas idag inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling bör kunna prövas genom 
bygglov. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens 
karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).  

Beskrivning

De gamla gårdarna i Södra Brännträsk har fina lägen och används för både permanentboende 
och fritidsboende. Omgivningarna är natursköna och det är nära till vildmarksupplevelserna. 
Närheten till Dubblabergens naturreservat och ekopark är en kvalitet för naturintresserade. LIS-
området vid sjön Brännträsket ligger i direkt anslutning till dessa kvaliteteter. En kraftledning 
och landsvägen passerar genom LIS-området.

Natur, kultur och sociala värden

Brännträsket och det närliggande Bänkerträsket är klarvattensjöar som ligger i ett kuperat 
storblockigt moränlandskap som erbjuder bra fiske och vackra vyer. Inom LIS-området har en 
enkel väg ner till stranden på en udde iordningställts för friluftslivets ändamål vilket ger god 
tillgänglighet. Udden erbjuder utmärkta utblickar över sjön och byn och enkel parkering och 
eldplats finns nära stranden. Friluftslivet i området är främst knutet till stränderna och vattnet. 
Fiske, jakt, svamp- och bärplockning är möjliga aktiviteter.

Tallskog omger sjön Brännträsket. Markskiktet består av odon, blåbär, kråkbär, skvattram och 
lingon. I området finns två diken, kring dessa är marken blötare. I de södra delarna av området 
är skogen yngre. 

Områdets opåverkade stränder har vissa naturvärden. Brännträsket är ett utpekat Natura2000-
habitat gällande Piteälven. Vidare exploateringar får inte ha negativ påverkan för Natura-2000-
habitatet.

Här finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade via fornsök.

Geologi och vatten

Området växlar mellan morän och dikad skogsbeväxt myrmark och längst åt sydost ligger ett 
storblockigt klapperstensfält.

Växlande förutsättningar för lokalt vatten och avlopp där geotekniska undersökningar kan 
komma att krävas för att korrekt byggande ska kunna ske. Sjön är klassad som god ekologisk 
och kemisk status med högt morfologiskt tillstånd inom kvalitetsfaktorerna närområde runt sjön 
och svämplanets struktur, dessa faktorer får inte försämras.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området
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Området har generellt låga naturvärden även om vissa naturvärden kan knytas till strandpartier 
närmast vattnet. Här finns inte heller några kultur- eller fornlämningar. Den aktivitet av 
friluftsliv som finns behöver beaktas vid en eventuell exploatering. Exploatering bör inte ske 
närmast vattnet eller på den udde där det idag finns en del friluftsanordningar. Området kan 
exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt om hänsyn till strandlinjen tas. Då 
kvalitetsfaktorerna närområde runt sjön och svämplanets struktur inte får försämras bör 
exploatering inte ske inom 30 meter från sjön eller i låglänta områden. Geotekniska 
undersökningar krävs för att säkerställa att byggande kan ske på ett korrekt sätt. Vid eventuell 
exploatering behöver samråd hållas med väghållaren då infarter hamnar i kurva med dålig sikt 
varpå siktåtgärder vid vägen kan bli nödvändiga.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder sig framför allt mot 
Långträsk, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och annan service.
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3.6.23 LIS23 Tallskatan

Översiktskarta

LIS23 Tallskatan
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LIS-områdets syfte

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet i området. Området omfattas idag 
inte av detaljplan Viss bebyggelseutveckling bör kunna prövas genom bygglov. Ny 
sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, 
omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden).  

Beskrivning

Tallskatan ligger ute på en stor halvö där det finns ett hus. Närmast runt huset finns ängsmark 
och gräsmatta. Innan huset finns ett grusat område. Resterande delar av ön består av barrskog 
och myrmark.

Natur, kultur och sociala värden

Stora delar av halvön är tomtmark som omringas av jordbruksmark. I de sydvästra delarna 
finns en lövskog som domineras av asp och björk. Här finns enstaka enar i buskskiktet och i 
markskiktet växer lingon och den fridlysta arten revlummer. Fridlysning innebär att det är 
förbjudet att plocka, samla in eller skada växten. Fridlysning av arter hindrar dock inte att jord- 
och skogsbruk bedrivs, även om den som brukar marken alltid ska ta största möjliga hänsyn till 
känsliga arter. I samband med utökad exploatering genom bebyggelse bör fördjupad 
inventering och geografiskt läge av växtplatserna för revlummer genomföras samt att 
eventuella krav på dispens utreds. Även om revlummer är fridlyst bedöms den vara livskraftig 
och har god bevarandestatus.
 
I de sydöstra delarna övergår lövskogen till en tallskog. Här växer skvattram, blåbär, 
ängsfräken och hjortron. I östra delarna finns en myrmark där det växer tall i trädskiktet. 
Buskskiktet består av hjortron, pors och skvattram medan markskiktet består av hjortron, 
blåbär, odon och rosling. Längs vattnet växer vattenklöver. I de norra delarna av halvön finns 
en gallrad blandskog med främst tall och björk.
 
Området har lågt naturvärde.

En icke kvalitetssäkrad kulturhistorisk lämning finns angiven i området inom LIS-området. Vid 
en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av eventuellt 
förekommande fornlämning.

Över myren går en välanvänd stig och här växer även en del hjortron som kan vara av intresse 
för bärplockning.

Geologi och vatten

Halvön som Tallskatan ligger på består av isälvsmaterial enligt den geologiska jordartskartan 
från SGU. Vid inventeringen påträffades schaktat material som stödjer detta vilket tyder på 
goda förhållanden för byggnationer.

Isälvsmaterialet ger goda förutsättningar för eget vatten och lokal avloppslösning. Området är 
ett konstaterat grundvattenförekomst och är inlagd i VISS-databasen med referensnummer 
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SE727270-168195 och har god kemisk och kvantitativ status. Sjön Pjesker som omger halvön 
där Tallskatan är belägen är registrerad i VISS med referensnummer SE727125-168110. Sjön 
är klassad som god ekologisk och kemisk status med högt morfologiskt tillstånd inom 
kvalitetsfaktorerna närområde runt sjön och svämplanets struktur, dessa faktorer får inte 
försämras. 

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området har låga naturvärden. Exploatering bör inte ske närmast vattnet. Området kan 
exploateras utan att strandskyddet påverkas negativt om hänsyn till strandlinjen tas. Då 
kvalitetsfaktorerna närområde runt sjön och svämplanets struktur inte får försämras bör 
exploatering inte ske inom 30 m från sjön eller i låglänta områden. Området anses kunna 
fortsätta exploateras om hänsyn tas till strandlinjen utan att strandskyddet påverkas negativt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder sig framför allt mot 
Långträsk, och närliggande kommuner där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och 
annan service.
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3.6.24 LIS24 Jävre, Bunäset

Översiktskarta

LIS24 Jävre, Bunäset
LIS-området är rödmarkerat ovan. Området ligger inom riksintressen för friluftsliv.
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas idag av två detaljplaner som reglerar marken som 
parkmark/Strövområde. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende 
bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden). 
Möjligt att planlägga för 10-20 nya bostadsfastigheter. Konsekvenser på vatten-och 
avloppsförsörjningen (§6-område). Dålig kapacitet avseende rening idag.

Beskrivning

Planerat område ligger öster om Jävre småbåtshamn. Området begränsas i väster av ställplatser 
vid väg E4 och i söder av Jävrefjärden och i norr av kraftledning. Området ligger på en 
sydsluttning i ett väl skyddat läge och med närhet till havet ger det ett lokalklimat som gynnar 
fukt- och värmekrävande arter. Området har även potential att hysa arter som annars bara 
påträffas söderut eller lokalt på liknande områden inom kommunen.

Natur, kultur och sociala värden

Området karakteriseras av barrblandskog på frisk mark, på sluttande relativt blockrik mark 
(svallad morän). Ungefär i mitten av området finns ett våtmarksområde, vilket också enligt 
länsstyrelsen utgör våtmark med klass 3 enligt våtmarksinventeringen, VMI. Vid övergången 
till strandängen längs med Jävrefjärden, växer en, för landhöjningskust karaktäristisk albård, 
med inslag av björk och vide. I den norra änden av området löper en elledning vilket väl 
avgränsar det inventerade området. Området ligger på en sydsluttning med direkt närhet till 
havet inne i en djup vik vilket gör det väl skyddat från vind. De ekologiska förutsättningarna 
för fukt- och värmeälskande arter är goda, vilket bland annat den rika förekomsten av skägglav 
och garnlav samt förekomsten av det annars sydligare trädslaget klibbal (Alnus glutinosa), 
liksom uppgifterna i artportalen om förekomst av läkevänderot vittnar om. Omgivande stränder 
är till stora delar bebyggda eller ianspråktagna av E4 med anslutande vägar. 

Vattenområdet (Jävrefjärden) med tillhörande strandzon bedöms vara relativt betydelsefullt för 
fågellivet då strandområdet är förhållandevis orört och skyddat. Att närliggande stränder är 
exploaterade i stor utsträckning stärker områdets betydelse för fågellivet.

Ett mindre antal värdeelement i form av granlågor och döda stående granar finns i området. I 
händelse av att området eller delar av området ska tas i anspråk bör hänsyn tas till dessa 
värdeelement.

Området anses ha ett påtagligt biotopvärde (goda förutsättningar som livsmiljö) och visst 
artvärde (vissa artförekomster). Biotopvärdet baseras på områdets gynnsamma läge och 
områdets relativt orörda struktur. Artvärdet baseras på förekomst av naturvårdsart och hög 
lavartrikedom. Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av 
förekommande naturvärden.

Geologi och vatten
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Jordlagerförhållanden inom det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av morän 
där lokala torvområden förekommer. I södra delen av området, vid Jävrefjärden visar SGU:s 
jordartskarta vatten, vilket kan bero på att vid högvatten översvämmas området.

Havsstrand, men ingen direkt pågående erosion bedöms aktuell. Moränområde vilket innebär 
mycket liten eller ingen risk för ras och skred. Dock relativt ytligt grundvatten i delar av 
moränområdet där torv förekommer. Med hänsyn till närhet till vatten är genomtänkt 
höjdsättning av området viktigt.

Vattenförekomst Jävrefjärden uppnår god ekologisk status. men bedöms ej uppnå god kemisk 
status. Bedömningen baseras på extrapolering som tyder på att gränsvärdena för Kvicksilver, 
PBDE samt ämnesgruppen Dioxiner, Furaner och Dioxinlika PCB:er överskrids. I Sverige idag 
överstiger Kvicksilver och PBDE gränsvärdena i alla ytvatten.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

För området råder inget frekvent nyttjande av allmänheten, området saknar tydliga stigar och 
målpunkter i form av t ex eldplatser. Närheten till havet och den djupa, skyddade viken ger 
speciella förutsättningar och den lavflora som utvecklats i området har en definitiv koppling till 
närheten till havet.

Med beaktande av de lokala förutsättningarna och med strandskyddets syfte om allmänhetens 
tillgänglighet bedöms en exploatering av området möjlig inom begränsade delar av området. 
Vid en exploatering av området bedöms effekterna dock vara påtagligt negativa för framför allt 
naturmiljön och lavarnas livsmiljö. 

Delar av området är blöta. Exploatering av dessa partier för bostäder medför en mer omfattande 
omdaning genom utfyllnader och därmed högre påverkan. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att utveckla bostadsbeståndet i Jävre. Området vänder sig 
mot Jävre, ett av kommunens landsbygdscentra, där det kan bidra till underlaget för befintlig 
handel och annan service.
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3.6.25 LIS25 Fagerudden

Översiktskarta

LIS25 Fagerudden
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området ligger i anslutning till Riksintresse Lillpitedalen [BD 56] (Piteå sn) som 
utgör ett område med väl hävdat odlingslandskap, med ett stort antal bevarade och samlade 
gårds- och bybildningar med många lokala särdrag. (Gårdsmiljö, Bymiljö). LIS- området 
gränsar till en väl bevarad gårdsmiljö. Området omfattas idag inte av detaljplan. Ny 
sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, 
omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden). Möjligt att planlägga för 3-7 
nya bostadsfastigheter. Förutsättning att kommunalt VA-byggs ut. 

Beskrivning

Planerat området ligger i Svensbyn, ca 10 km väster om Piteå tätort. Området begränsas i söder 
av Risnäsvägen och i norr av ett vattenskyddsområde, Svensbyfjärden. I väster finns äldre 
bebyggelse omgiven av ängsmarker. Härifrån nås även området med bilväg. I öster angränsar 
området befintlig fritidshusbebyggelse. I söder finns ett skogsområde som delar av området 
från närliggande bilväg.

Området är tydligt påverkat av närheten till bebyggelse där spår av tidigare användning kan 
skönjas. Det är idag dock till stora delar igenvuxet med lövträd och sly. En stig går genom 
området och förbinder bebyggelsegrupperna på vardera sida. I östra delen av området finns ett 
fritidshus med strandtomt och brygga ut i vattnet. En äng i områdets östra kant angränsar till 
intilliggande fritidshusbebyggelse. 

Natur, kultur och sociala värden

Området utgörs av finare jordar och de trädbärande delarna domineras av lövträd. I östra 
delarna övergår skogen till barrblandskog. I sydvästra delen är det tidigare jordbruksmark som 
idag används som gräsmatta. I denna del, i sluttningen mot vattnet växer en blandad lövskog, 
vilken har uppnått en ålder och struktur där relativt höga naturvärden har börjat utvecklas. 
Värdena består i huvudsak av äldre lövträd och vindfällen. På sikt i takt med att grövre träd dör 
och blir boträd för insekter, vedlevande svampar och fåglar (exempelvis mindre hackspett och 
gråspett) kommer relativt höga värden att uppstå. Den begränsade ytan gör att området är för 
litet för att exempelvis utgöra ett revir för olika hackspettsarter och området runt omkring, med 
liknande skog, är troligtvis också för litet för att utgöra ett lämpligt revir för exempelvis mindre 
hackspett. Tät förekomst av brännässlor vittnar om kväverika förhållanden, vilket kan kopplas 
till att marken ovanför är tidigare jordbruksmark (kväveläckage förekommer även från 
gödslade gräsmattor). I nordöstra delen finns två tomter, där omgivande mark nyligen har 
avverkats och nyplanterats. Stränderna är, bortsett från i den nordöstra delen, relativt orörda.

Vattenområdet i denna del av Fagerviken (Svensbyfjärden) med tillhörande strandzon är 
relativt orört. De huvudsakliga värdena vad beträffar fågellivet är troligtvis kopplat till 
våtmarksområdet längre in i viken.

Ett mindre antal värdeelement i form av granlågor och döda stående granar finns i området. I 
händelse av att området eller delar av området ska tas i anspråk bör hänsyn tas till dessa 
värdeelement.
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De högsta naturvärdena är kopplat till lövskogen i den västligaste delen av området, Stränderna 
är relativt opåverkade med ett bälte av högre vassvegetation. Det som numer utgör en mindre 
lövskog (cirka 1,5 ha) är rikt på kväve, vilket den rikliga förekomsten av brännässlor och 
ormbunkar vittnar om. I lövskogen finns död ved i form av rotvältor och av snö avbrutna, 
mindre träd. I samma del finns även ett mindre antal grova aspar. Detta område hyser de största 
naturvärdena. Riklig förekomst av revlummer finns från mitten av objektet och österut och 
lövskogen övergår till barrskog. 

Naturvärdesklassen påtagligt naturvärde baseras på visst biotopvärde och visst artvärde. 
Biotopvärdet baseras på strandkantens betydelse för fisk- men framförallt fågelfaunan i fjärden 
samt lövskogspartiets betydelse för fågelfaunan. Med avseende på förekomsten av brännässlor 
har också området betydelse för fjärilar (20 olika fjärilar använder brännässla som värdväxt för 
larver; Unger, 2019) men också vinterstannfåglar såsom domherre. Artvärdet baseras på 
förekomsten av revlummer samt potentialen för området att hysa ett flertal arter av fjärilar och 
andra insekter samt fåglar. 

Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av 
förekommande naturvärden.

Geologi och vatten

Området är i nuläget delvis skog- och gräsbevuxet. Mindre åkermarker och några fritidshus 
förekommer. Jordlagerförhållanden inom det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta 
av siltiga sediment ner mot fjärden och moränrygg i sydöstra delen. Djup till berg är okänt. 
SGU:s brunnsarkiv visar att berg påträffats på 18 och 30 meters djup i närheten av planerat 
området. Markens nivå skiljer dock mycket mellan dessa brunnsborrningar.

Sedimenten bedöms som lösa till mycket lösa, vilket medför sättningar vid belastning Om 
området ska bebyggas bedöms sättningsreducerande åtgärder erfordras inom delar av området. 
Till exempel överlast, med liggtid, urgrävning, eller pålning. Ingen pågående erosion bedöms 
aktuell. Lösa sediment innebär risk för ras och skred. Dock bedöms låg risk föreligga under 
förutsättning att endast ringa laster påförs. Geoteknisk undersökning och utredning 
rekommenderas.

Med hänsyn till närhet till vatten samt risk för sättningar är genomtänkt höjdsättning av särskilt 
det strandnära delarna av området viktigt. I delar av området som utgörs av Morän föreligger 
mycket liten eller ingen risk för ras och skred.

Vattenförekomst Svensbyfjärden uppnår hög ekologisk status men bedöms ej uppnå god 
kemisk status. Mätningar i fisk visar att gränsvärdet för PBDE och Kvicksilver överskrids i 
abborre. Extrapolering av ämnesgruppen Dioxiner, Furaner och Dioxinlika PCB:er indikerar att 
gränsvärdet överskrids.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Området är tydligt påverkat av närheten till bebyggelse där spår av tidigare användning kan 
skönjas. Det är idag dock till stora delar igenvuxet med lövträd och sly. En stig går genom 
området och förbinder bebyggelsegrupperna på vardera sida. De högsta värdena är kopplat till 
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lövskogen i den västligaste delen av objektet samt områdets funktion som kantzon mellan de 
inre delarna av viken och de mer exploaterade delarna. Med avseende på att vissa 
naturmiljövärden har börjat utvecklas i detta område, samt att viken som helhet är relativ 
opåverkad m.a.p. byggnader bedöms det bli en viss negativ effekt på strandskyddets syften vid 
en exploatering av området. I de östra delarna bedöms påverkan ur naturmiljösynpunkt vara av 
mindre betydelse. För att minimera påverkan på allmänhetens tillgänglighet samt nyttjande av 
gångstig genom området föreslås nya tomter och bebyggelse främst placeras mot moränryggen 
i den sydöstra delen av föreslaget LIS-område. Med beaktande av de lokala förutsättningarna 
och med strandskyddets syfte om allmänhetens tillgänglighet samt naturvärden bedöms en 
exploatering av området möjlig bara inom begränsade delar av området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

Området angörs via väg 373. En vidareutveckling av områdena innebär en förtätning och viss 
utvidgning av befintlig bebyggelse. Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i 
områdena skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner i 
Infjärdenområdet.
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3.6.26 LIS26 Storlångträsk

Översiktskarta

LIS26 Storlångträsk
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LIS-områdets syfte

Bostäder. Området omfattas idag inte av detaljplan. Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt 
(naturvärden).

Beskrivning

Området ligger vackert intill Stor-Långträsket och har god tillgänglighet från både Arvidsjaur 
och Piteå genom väg 373 och den väg som passerar genom området och delar bymiljön i en 
sydlig och en nordlig del. Södra delen av området består till stora delar av befintlig lantlig 
bebyggelse med gårdar och ängsmarker som vetter mot vattnet. Genom skogspartiet längst i 
söder går en skoterled. I norra delen finns även här gårdar och ängar avgränsade av väg 373 och 
vattnet. Större delen av området består dock av skogsmark. Längs strandremsan finns 
omfattande fritidshusbebyggelse omsluten av skogsmarken, framför allt längst i norr. En bilväg 
går genom större delen av området. Ett flertal mindre vägar leder ned till fritidshusbebyggelsen. 
Skogen är småkuperad med mindre moränåsar som bildar skogbeklädda vallar. Små stigar 
genomkorsar skogsmarken.

Natur, kultur och sociala värden

Området som helhet är till stora delar påverkat av mänsklig verksamhet, men den variationsrika 
miljön skapar strukturer som har värde ur naturmiljösynpunkt. I det något mer 
sammanhängande skogspartiet med barr och gran i den norra delen finns rapporter om 
lavskrika, en indikatorart för naturtypen 9010 Västlig taiga enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 
Blötare områden, såsom den lilla tjärnen och den grunda tjärnen tillför variation i landskapet 
och potentiella habitat för vattenlevande organismer. Vattensamlingarna har också betydelse 
för hydrologin i landskapet. Avsaknad av äldre träd, bortsett från fyra stycken mycket grova 
aspar med påväxt av lavar och tickor inom tomtområde. I mitten av området finns igenvuxen 
betesmark med en död rotvälta av asp. Vattenområdet utgör del av Natura 2000-området 
Byskeälven, så även den lilla tjärnen i östra delen av objektet. Avsaknad av beskuggning och 
mänsklig påverkan på strandvegetationen (gräsmatta) sänker värdet på vattenmiljöerna 
generellt.

Ett mindre antal värdeelement i form av granlågor och döda stående granar finns i området. 
Även de mindre vattenområdena är att betrakta som värdeelement då de har betydelse för 
vattenlevande organismer och fågellivet. I händelse av att området eller delar av området ska 
tas i anspråk bör hänsyn tas till dessa värdeelement. Allén av aspar omfattas av det generella 
biotopskyddet.

Områdets naturliga sandstränder bedöms ha sociala värden och vissa naturvärden. Fiske, bad 
och bärplockning är möjliga aktiviteter.

Geologi och vatten

Vattenförekomst Stor-Långträskets med huvudavrinningsområde Byskeälven uppnår god 
ekologisk status men inte kemisk ytvattenstatus.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området
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Storlångträsk omfattas av riksintresse 4 kap. MB och utgör ett Natura 2000 vatten. 
Området omfattas även av riksintresse för rennäringen, 3 kap 5§ MB. 
Med beaktande av de lokala förutsättningarna och med strandskyddets syfte om allmänhetens 
tillgänglighet bedöms en exploatering möjlig inom området. Förekomst av lavskrika och 
totalintrycket av åldersstrukturen i den norra delen av objektet (norr om vägbro) indikerar att 
påtagliga naturvärden har utvecklats och vid en exploatering av området kan därmed effekter 
uppstå som sänker värdet. Hänsyn bör tas till befintliga stigar och den skoterled som är 
etablerad i sydöstra delen av området. Även åtkomst till de naturliga sandstränderna säkerställs 
för rörligt friluftsliv vid en eventuell exploatering. En utveckling av värdena för friluftslivet får 
gärna ske i området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bosätta sig i området som vänder sig framför allt mot 
Långträsk, där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och annan service.
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3.6.27 LIS27 Lövudden, Brännträsk

Översiktskarta

LIS27 Lövudden, Brännträsk
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LIS-områdets syfte

Verksamhetsutveckling. Området omfattas idag inte av detaljplan. Viss bebyggelseutveckling 
bör kunna prövas genom bygglov. Eventuell ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i 
detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt 
(naturvärden).

Beskrivning

Området ligger på en udde i Brännträsket cirka 10 kilometer norr om Koler och just öster om 
en bilväg som leder till väg 94 i norr. En bilväg leder ända fram till området från denna väg. 
Större delen av området består av ett hygge. Det område som sparats undan avverkning bär 
dock tydliga spår av tidigare bebyggelse med en bevarad husgrund som beskrivs via skyltning 
på platsen. Skogsområdet är relativt flack men sluttar upp mot den mindre bilvägen i söder. 
Längs hela udden finns en fin och tillgänglig stenstrand. En eldplats finns vid den gamla 
husgrunden.

Natur, kultur och sociala värden

Området är till stora delar kalavverkat och naturvärdena är låga. Marken är i huvudsak frisk. I 
den västra delen som har ett relativt ungt bestånd av tall, finns en grund av ett torp. Att området 
har varit bebott har satt sin prägel på marken och på området närmast grunden finns det 
igenvuxen ängs/betesmark, vilket bland annat enrisbuskar och gräsmark vittnar om. I övrigt är 
det yngre skog. De högsta värdena är förknippade med den tidigare hävden, men då hävden 
sedan länge upphört är värdena små. Bland annat på grund av beskuggning av tidigare 
fristående träd. Stränderna är steniga och blockrika. Med avseende på att mycket aktivitet 
förekommer i området idag samt omfattningen av den planerade verksamheten bedöms 
strandskyddets syften med avseende på naturmiljö inte påverkas i betydande utsträckning vid 
en eventuell exploatering. Förslag på kompensationsåtgärd är uppsättande av fågelholkar som 
passar fåglar som utnyttjar gamla spillkråkebon (exempelvis mindre ugglor, knipor, 
skogsduvor).

Enstaka värdeelement i form av bohål och död sälg finns i området. Med avseende på att 
området besöks relativt frekvent är risken för störning vid häckning av olika fåglar som kan 
förknippas med bohålen i asparna påtaglig. Området kan dock trots besökare utgöra en viktig 
födosökslokal. Det bedöms inte behöva påverkas negativt av en exploatering. Generellt kan de 
värden som finns förstärkas om äldre lövträd och döda lövträd lämnas kvar. Kvarlämnande av 
döda lövträd bör då avvägas mot säkerhetsaspekter.

I området finns två redovisade lämningar i form av tjärdalar samt så finns en registrerad möjlig 
fornlämning, lägenhetsbebyggelse lämningsnummer L1993:4328.

Brännträsket är ett utpekat Natura2000-habitat gällande Piteälven. Vidare exploateringar får 
inte ha negativ påverkan för Natura-2000-habitatet.

Geologi och vatten

Jordlagerförhållanden inom det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av morän. 
Jordartskartan visar två moränkullar i området.
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Ingen pågående erosion bedöms aktuell. Moränområde vilket innebär mycket liten eller ingen 
risk för ras och skred. Fast markområde.

Brännträsket har Piteälven som huvudavrinningsområde, och uppnår god ekologisk status men 
uppnår inte god kemisk status.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Med beaktande av de lokala förutsättningarna och med strandskyddets syfte om allmänhetens 
tillgänglighet bedöms en exploatering av området möjlig inom delar av området. Hänsyn bör 
dock tas till befintliga stigar. För att minimera påverkan på allmänhetens tillgänglighet samt 
nyttjande av gångstigar i området föreslås ny bebyggelse placeras i den nordöstra delen av 
föreslaget LIS-område utanför den skogsridå som sparats vid skogsavverkningen som nyligen 
gjordes. Med avseende på utveckling av området för i huvudsak fisketurism bedöms negativa 
effekter på området ur naturmiljö vara mycket små.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

LIS-området stärker möjligheterna att bedriva verksamhet. Området vänder sig framför allt mot 
Långträsk, och närliggande kommuner där det kan bidra till underlaget för befintlig handel och 
annan service. Vinter- och vandringsleder med vindskydd och grillplatser kan vara ett sätt att 
utveckla möjlighet till naturupplevelser året om. Tillgängligheten till området och tillskapa 
bättre förutsättningar för friluftsliv eftersträvas. 
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3.6.28 LIS28 Höträsket, Hortlax

Översiktskarta

LIS28 Höträsket, Hortlax
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LIS-områdets syfte

Social utveckling och tillgängliggörande med främjande verksamhet (exempelvis cafe/kiosk). 
Området omfattas idag inte av detaljplan. Området är utpekat som LIS-område med avseende 
att sammantaget kan tillgängligghetshöjande och sociala åtgärder som exempelvis eldstäder 
kräva dispens från strandskyddet. Bebyggelseutveckling som kräver detaljplanekrav bedöms ej 
som lämplig. Viss bebyggelseutveckling bör kunna prövas genom bygglov.

Beskrivning

Höträsket har tidigare nyttjats för rekreation, främst som badplats och fiske. Igenväxning har i 
dagsläget inneburit att badplatsen i Höträsket inte längre används. Hortlax saknar därför ett 
nära naturbad. Iordningställd infartsväg med parkeringsplatser finns. 

Natur, kultur och sociala värden

Odlingsmark, delvis igenväxande, lövskogsdungar närmast vattnet främst. Vass i strandområdet 
försvårar bad. Naturvärdena bedöms som låga. Inga kända kulturmiljövärden. De sociala 
värdena utgörs främst av möjligheten till bad och fiske.

Geologi och vatten

Jordlagerförhållanden inom det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av 
postglacial sand. 

Ingen pågående erosion bedöms aktuell. Inga spår av jordskred eller ravin enligt SGU:s 
underlag. 

Höträsket har sitt huvudavrinningsområde mellan Piteälven och Jävreån. Idag är Höträsket ej 
klassad avseende ekologisk status eller kemisk status. Utifrån en bedömning på Höträskbäckens 
klassning antas att Höträsket har god ekologisk status avseende näringsämnen och vattenkemi.

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Åtgärder innefattar främst badplatsen och åtkomst till denna. Iordningställande av stig, 
skyltning, ny grillplats, röjning är tänkbara åtgärder. Sammantaget bedöms dessa åtgärder 
främja allmänhetens tillgång till strandområdet och påverkan på naturmiljön är begränsad. 
Området ligger inom Riksintresse försvarsmakt, bedömning är att totalförsvarets intressen inte 
påverkas. Samtliga plan- och lovärenden inom influensområden för riksintressen för 
totalförsvarets militära del ska remitteras till Försvarsmakten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

I tidigare översiktsplanearbete och dialog med boende på orten har det framkommit behov av 
att återskapa badplatsen samt att Höträsket utreds som rekreationsområde. Vinter- och 
vandringsleder med vindskydd och grillplatser kan vara ett sätt att utveckla möjlighet till 
naturupplevelser året om.
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3.6.29 LIS29 Porsnäsfjärden, Norrfjärden

Översiktskarta

LIS29 Porsnäsfjärden
Område ligger inom riksintresse för kulturmiljövård
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LIS-områdets syfte

Social utveckling och tillgängliggörande med främjande verksamhet (exempelvis cafe/kiosk). 
Området ligger inom Området omfattas idag av detaljplan som reglerar marken som allmän 
plats park-eller plantering. Strandskyddet är inte upphävt inom nu gällande plan. Området är 
utpekat som LIS-område med avseende att genomföra tillgängligghetshöjande och sociala 
åtgärder som kan komma att kräva dispens från strandskyddet. Bebyggelseutveckling i enlighet 
med gällande användning bör kunna prövas genom bygglov. Bebyggelse för annan användning 
(än parkändamål) kräver detaljplaneändring. 

Beskrivning

I nordöst ligger Porsnäsfjärden där Alterälven mynnar. Längs älven förbi kyrkogården och 
längs med Norra Altervägen löper gröna stråk med ängs- och skogsmark. Grönområdena vid 
Porsnäsfjärden nyttjades mera förr - här fanns bland annat badplats med badbrygga.

Porsnäsfjärden saknar tillgänglighet i form av vandringsled/cykelled. Fjärden är fågel- och 
fiskrik men uppgrundning och igenväxning medför att utveckling av friluftsliv i anslutning till 
fjärden försvåras.

Natur, kultur och sociala värden

Strandområde, delvis igenfyllt, gräsbevuxen mark. Stora vassområden i hela Porsnäsfjärden 
försvårar bad. Naturvärdena bedöms som låga. Omfattas av hänsynsområde kulturmiljö och 
gränsar mot utvecklingsområde kulturmiljö. De sociala värdena utgörs främst av möjligheten 
till fiske och att vara vid vattnet.

Geologi och vatten

Jordlagerförhållanden inom det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av morän 
samt i vissa delar av silt. 

Ingen pågående erosion bedöms aktuell. Inga spår av jordskred eller ravin enligt SGU:s 
underlag. 

Porsnäsfjärden har Alterälven som huvudavrinningsområde. Porsnäsfjärden har idag hög 
ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Ska uppnå god kemisk ytvattenstatus 
till 2021. 

Bedömning av effekter på strandskyddets syfte vid exploatering av området

Åtgärder innefattar tillgängliggörande i form av promenadstråk längs fjärden och älven med 
besökspunkter som badplats, grillplats. Röjning är också en tänkbar åtgärd. 

Sammantaget bedöms dessa åtgärder främja allmänhetens tillgång till strandområdet och 
påverkan på naturmiljön är begränsad. 

Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, nummer 60, bör exploatering ske på 
sådant sätt att den passar in i den miljö som redan finns på platsen.
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutveckling

En vision för Porsnäsfjärden arbetas fram i samverkan med kyrkan och byn. Området vid 
Porsnäsfjärden kan utvecklas till en aktiv mötes- och aktivitetsplats. Tillgängliggörande, 
utökade vandrings- och friluftsmöjligheter runt Porsnäsfjärden eftersträvas. Området har stor 
potential som ett centralt grön- och friluftsområde.
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4 Konsekvenser
4.1 Ekologisk 
Föreslagna LIS-områden är huvudsakligen lokaliserade i anslutning till befintlig bebyggelse 
och avgränsade så att de inte berör höga naturvärden och känsliga miljöer. Den 
markanvändning som huvudsakligen föreslås inom LIS-områdena är bostäder och 
besöksverksamhet. Utifrån rådande marknadsläge förväntas den tänkta bebyggelseutvecklingen 
inom LIS-områdena ske i små etapper under lång tid. Småskalig utveckling minskar risken för 
betydande negativ miljöpåverkan, och lång utvecklingstid ger rådrum för uppföljning och 
minimering av eventuella negativa effekter. Den samlade bedömningen är att LIS-utvecklingen 
i Piteå kan ske utan betydande negativ miljöpåverkan, och att de positiva förväntade effekterna 
överväger de negativa. Det problemområde som kan identifieras är delvis bristande 
kollektivtrafikförsörjning, vilket kan leda till ett ökat eller fortsatt högt bilberoende inom 
kommunen. Detta i sin tur är inte i linje med miljömålen om begränsad klimatpåverkan och god 
bebyggd miljö.

4.2 Social
LIS-planeringens utgångspunkt är att främja utvecklingen mot en levande landsbygd, vilket är i 
linje med folkhälsomålet om goda ekonomiska och sociala villkor – att människor ska kunna 
försörja sig och upprätthålla en god levnadsstandard. Attraktiva boende- och arbetsmiljöer nära 
naturen antas attrahera såväl arbetskraft som arbetstillfällen, främja fysisk aktivitet och 
rekreation samt främja lek och lärande för barn och unga. Eventuella negativa sociala 
konsekvenser av LIS-planeringen är förknippade med bristande kollektivtrafik vilket kan 
innebära ett ökat transportbehov med bil vid arbets- och inköpsresor samt en begränsning av 
barns och ungdomars rörlighet och självständighet i vardagen. Risk för negativa effekter för 
människors hälsa och säkerhet, förknippad med markstabilitet, farligt gods och trafikbuller, bör 
noteras och beaktas i det fortsatta planarbetet. Sammantaget bedöms de positiva sociala 
konsekvenserna av LIS-utvecklingen överväga de negativa.

4.3 Ekonomisk
LIS-utvecklingen syftar till att ge positiva effekter för såväl bostads- som arbetsmarknad i 
Piteå, då den ger möjlighet till bebyggelseutveckling i attraktiva lägen genom etablering av nya 
bostäder och verksamheter. Den önskade effekten är en positiv spiral av ökad inflyttning, 
etablering av verksamheter, fler arbetstillfällen, inflöde av kompetens och arbetskraft, stärkt 
serviceunderlag, bättre service, ökad attraktivitet etcetera. i riktning mot hållbar ekonomisk 
tillväxt.
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5 Övriga handlingar
5.1 Utredningsmaterial

5.1.1 Referenser 

Riksantikvarieämbetet, Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/, senaste utdrag 2019-10-17 
Sametinget, renbrukskartor från berörde samebyar 
SGU, jordartskartan m.fl. , www.sgu.se, senaste utdrag 2019-10-14 
Skogsstyrelsen, skogens pärlor, www.skogensparlor.se, senaste utdrag 2019-10-14 
VISS, Vattenkartan, www.vattenkartan.se, senaste utdrag 2019-10-14 

5.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning finns i separat dokument.
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Sammanfattning
Piteå kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till översiktsplanen, avseende 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Sammanlagt föreslås 29 områden som av 
kommunen har bedömts vara lämpliga för utveckling av landsbygden och som har bedömts 
vara av begränsad omfattning så att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. Denna 
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handling är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram inför det kommande 
samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutningar, föreningar och 
enskilda som har intresse av det tematiska tillägget. Syftet med MKB:n är att redovisa och 
utreda de miljökonsekvenser som ett genomförande av det tematiska tillägget kan antas 
medföra, det vill säga. en exploatering i föreslagna LIS-områden, jämfört med nollalternativet. 
Nollalternativet i MKB:n innebär att det tematiska tillägget inte genomförs. 

Påverkan på mark, landskap, kulturmiljö, djur, växter och vattenmiljöer beror till stor del på 
lokalisering och detaljutformning. Risk för negativ påverkan finns i både nollalternativet samt i 
det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt enkelt att undvika konflikter genom 
detaljstudier i den fortsatta planprocessen. Åtgärder kan också genomföras för att minska eller 
eliminera de negativa konsekvenserna. Nedan sammanfattas konsekvenserna för bedömda 
miljöaspekter.

Metod och urval
En betydande del av arbetet med att begränsa och analysera LIS-utpekandets miljöpåverkan 
återfinns i den metod som har använts för att ta fram områdena. Metoden medför att de mest 
värdefulla och känsliga områdena för påverkan har undantagits i ett tidigt skede. Miljöaspekter 
och hållbar utveckling har sedan gått som en röd tråd genom framtagandet av LIS-planen och 
för varje område finns ett analysavsnitt där förslaget och dess konsekvenser analyseras.

Riksintressen
Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras och det 
riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt ska prioriteras. I stort bedöms påverkan på riksintressena låga eller ringa. Främst 
för att relativt små områden tas i anspråk och intentionerna är att anpassa LIS-områdena till 
aktuellt riksintresse.

Restriktivitet i kust och kustskärgårdsområden
Urvalet som gjorts har avvägts omsorgsfullt mellan restriktivitet och utveckling. De LIS-
områden som valts ut bedöms kunna bidra till en hållbar utveckling. En viktig aspekt för 
hållbar utveckling är att samla och inte sprida ut samt att ta lägen i anspråk där det finns 
möjlighet att lösa frågor såsom hantering av vatten och avlopp på sikt.

Naturvärden och vattenkvalitet
Områden med kända naturvärden har bedömts som känsliga för exploatering och har därför i ett 
tidigt skede valts bort som lämpliga LIS-områden. Det tematiska tillägget innebär en viss ökad 
belastning på sjöar och vattendrag. De negativa konsekvenserna som den ökade belastningen 
medför bedöms till viss del vägas upp av att exploateringen kan utföras mer samlat. Vid samlad 
exploatering ökar möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, högre 
samnyttjande av infrastruktur och dylikt. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små 
negativa konsekvenser för vattenmiljön.

Friluftsliv och rekreation
För de flesta föreslagna LIS-områden kommer mindre arealer av naturmiljöer att omvandlas till 
exploaterade miljöer. Viktiga rekreationsmiljöer har undvikits vid urvalet av LIS-områden och 
konsekvenser och påverkan på rekreationsvärden bedöms som marginella. Sammantaget 
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bedöms det tematiska tillägget medföra små negativa konsekvenser med avseende på friluftsliv 
och rekreationsmiljöer.

Planen pekar ut flertalet område som syftar till att förbättra tillgänglighet till 
friluftslivsområden och skapa förutsättningar för näringar kopplat till friluftsliv. Med hänsyn 
till planens omfattning och tillgängligheten till rekreationsområden bedöms konsekvenserna för 
rekreation som obetydliga.

Kulturmiljö och landskapsbild
Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att försvagas och landskapsbilden 
kan komma att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen anpassas till dessa värden. 
Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört med nollalternativet eftersom kommunen i det 
tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område, vilket 
ger en grund för att lämpliga restriktioner ska anges i samband med planläggning eller 
bygglovsprövning. Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljö och landskapsbild 
som obetydliga.

Hälsa och säkerhet
Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger viss risk för översvämning. Dessa 
områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder kan vidtas för 
att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov, krav på ökad bärighet i mark 
etcetera Sammantaget bedöms konsekvenserna för klimatrelaterade risker som obetydliga.

Landsbygdsutveckling
Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden ofta har två 
bilar i en familj. Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad 
kollektivtrafik. Sammantaget bedöms konsekvenserna för klimatpåverkan bli små negativa.

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen 
kan bibehållas eller utvecklas på landsbygden samt att en inflyttning till kommunen bedöms 
kunna bidra bland annat till en större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social 
gemenskap. Sammantaget bedöms konsekvenserna för ekonomiska och sociala aspekter som 
positiva.
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1.Inledning
1.1 Uppdrag och syfte
Piteå kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till översiktsplanen, avseende 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Områdena ska pekas ut på ett sådant sätt att 
strandskyddets huvudsyften (att skydda djur- och växtliv och att trygga allmänhetens tillträde 
till strandområden) inte påverkas negativt på ett oacceptabelt sätt.

Kommunala översiktsplaner ska enligt miljöbalken miljöbedömas. Syftet är att identifiera och 
beskriva översiktsplanens möjliga betydande påverkan på miljö, hälsa och säkerhet. Resultatet 
av en sådan miljöbedömning beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB fungerar som ett stöd i processen att anta en översiktsplan. Den betydande 
miljöpåverkan som identifieras i MKB:n bör följas upp och redovisas i den aktualitetsprövning 
som ska ske av översiktsplanen varje mandatperiod. Sista avsnittet i denna MKB beskriver 
vilka parametrar som kan ingå i en sådan uppföljning.

1.2 Avgränsning
En LIS-plan är en plan på övergripande nivå och miljöbedömningarna ska göras på en nivå 
lämplig för planen. MKB-arbetet ska ses som en process och i och med att planeringen 
fördjupas så fördjupas även MKB:n. 

Analyserna i MKB:n är avgränsade till Piteå kommun. Planens konsekvenser bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan utanför kommunen.

De riksintressen samt de miljömål som bedöms beröras eller påverka konsekvenser beskrivs 
och kommenteras.

Bedömningarna är gjorda på en översiktlig nivå, vilket planeringsunderlaget bedöms vara 
tillräckligt för. Det har tagits stor hänsyn till naturmiljön i LIS-planen och 
naturvärdesinventeringar har gjorts i samtliga områden. Med avseende på det arbete som gjorts 
i framtagande, och även utformning av planen och att utbyggnadstrycket i LIS-områdena 
bedöms bli begränsade anses det inte aktuellt att ta fram ytterligare utredningar. De 
konsekvenser som anges är, till följd av att analysen är gjord på översiktlig nivå, tänkbara – 
men inte säkra.

Vid en vidare undersökning kan förhållanden med betydande miljöpåverkan uppdagas och 
behöva granskas närmare i en MKB för det specifika projektet.

1.3 Bedömning
Konsekvensbedömningen koncentreras på förändringarna, detaljerade beskrivningar av 
respektive område finns i planförslaget. I områdesbeskrivningarna som ingår i LIS-planen 
framgår eventuella intressekonflikter på lokal nivå, mellan utpekandet av LIS-områden och 
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övriga allmänna intressen. Utifrån dessa sammanställningar har följande sakfrågor bedömts 
relevanta att redogöra vidare i denna MKB: 

 metod & urval - dess påverkan på miljökonsekvenser
 riksintressen
 bedömning av restriktivitet i kust- och skärgårdsområden
 konsekvenser för naturvärden och vattenkvalitet
 konsekvenser för friluftsliv och rekreation
 konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild
 konsekvenser för hälsa och säkerhet
 konsekvenser för landsbygdens utveckling

Övriga frågor kommer att beaktas i fortsatt prövning och någon mer beskrivning av dessa görs 
därför inte i miljökonsekvensbeskrivningen. Övriga riksintressen kan geografiskt beröras (till 
exempel riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap MB) av vissa LIS-områden, men 
bedöms i detta sammanhang inte medföra betydande miljöpåverkan, och utreds inte vidare i 
MKB:n.

De riksintressen samt de miljömål som bedöms beröras av eller påverka konsekvenserna för 
naturvärden och vattenkvalitet, friluftsvärden och rekreation, kulturmiljö och landskapsbild och 
landsbygdsutveckling beskrivs och kommenteras under respektive rubrik.

2 Redovisning av alternativ
2.1 Nollalternativet
Planens konsekvenser bedöms i denna MKB i jämförelse med ett nollalternativ, som innebär att 
kommunen inte införlivar LIS-planen och de föreslagna områdena för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i den nya översiktsplanen och därmed i den övergripande planeringen. I ett 
nollalternativ finns sämre förutsättningar för landsbygdsutveckling då tänkbar byggnation i 
attraktiva, strandnära lägen kommer att hanteras från fall till fall genom prövning av 
bygglov/detaljplan med de sex särskilda skäl som finns (men utan det sjunde skälet - LIS) för 
dispens/upphävande av strandskyddet. Det blir i ett nollalternativ svårare att bygga i strandnära 
lägen. En fortsatt utveckling av landsbygden kan fortgå, men de allra bästa lägena vid vattnet, 
som oftast efterfrågas kan bli svåra/omöjliga att nå. Naturvärden och det rörliga 
friluftslivet/närrekreation påverkas mindre av nollalternativet än planförslaget.

2.2 Alternativ markanvändning
Kommunen ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken redovisa rimliga alternativ att uppnå målen med 
planen. Detta ska ske med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Med rimliga 
alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet.

I LIS-förslaget för Piteå kommun har planarbetet inte utgått från scenarier eller andra typer av 
alternativ. Istället har utvecklingsstrategier och successiva ställningstaganden varit grunden för 
planarbetet. Det finns således inga realistiska alternativ att behandla i 
miljökonsekvensbeskrivningen.
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2.3 Utbyggnad enligt LIS-planen
Sammanlagt pekas 29 områden ut som lämpliga LIS-områden. LIS-områden är områden där 
strandskyddet kan upphävas om åtgärden långsiktigt gagnar en positiv sysselsättningseffekt 
och/eller bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Dispenserna prövas 
individuellt och landsbygdsutveckling räknas som ett särskilt skäl som ska vägas mot 
strandskyddets syften. LIS-områdena är indelade i olika användningar. Flera av områdena 
innehåller flera användningar. Planförslaget väger samman landsbygdsutveckling och 
strandskyddets syften, det vill säga livsbetingelserna för växt- och djurlivet samt 
förutsättningarna för det rörliga friluftslivet. De begränsade möjligheterna som finns för 
utpekande av LIS-områden för bostadsändamål med fortsatt prövning genom 
bygglov/strandskyddsdispens gör att en viktig utvecklingsgren för landsbygdsutveckling blir 
svårare då många områden kräver detaljplan. Detta kan innebära en hög tröskel och stora 
ekonomiska risker för fastighetsägare/lantbrukare som vill utveckla sin fastighet och/eller ge 
sin jord- eller skogsbruksverksamhet ytterligare ett ben att stå på. Detta är ett allvarligt 
utvecklingsscenario och ett potentiellt hot mot landsbygdsutveckling på längre sikt.

3 Miljökonsekvenser av nollalternativet
3.1 Nollalternativet – om planen inte antas
Nollalternativet innebär att kommunen inte införlivar ett planeringsunderlag för en samlad 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Därmed kan vissa möjliga bostadsområden, 
näringsverksamheter, turistverksamheter eller friluftslivssatsningar i strandnära lägen aldrig bli 
verklighet pga. svårigheten att få strandskyddsdispens. Det är istället troligt att 
exploateringsgraden ökar på mark som redan är tagen i anspråk eller på mark som är avskild 
från strandlinjen av vägar, järnvägar eller annan bebyggelse. Även mark inom och i anslutning 
till tätorter skulle fortsatt exploateras, då tätortsutveckling kan anses vara ett angeläget allmänt 
intresse som kan ge undantag från strandskyddsreglerna. Vidare finns en risk för att framtida 
utbyggnader i strandnära lägen sker utan stöd av en sammanvägd bedömning av 
landsbygdsutvecklingens påverkan på motstående intressen och på kommunen i helhet. Det 
finns en risk att varje enskilt förslag för utbyggnader av bostäder och verksamheter på 
landsbygden kommer att prövas individuellt utan hänsyn till helheten i kommunen. Utan 
utpekade LIS-områden i översiktsplanen, finns risk för att den framtida landsbygdsutvecklingen 
blir mer spridd och småskalig och att de lämpligaste lokaliseringarna för LIS blir dåligt 
utnyttjade. Detta medför även en större risk för konflikterna med andra intressen såsom annan 
bebyggelse, infrastruktur och höga bevarandevärden för natur, kultur, friluftsliv och landskap. 
Risken för att negativa konsekvenser uppstår för både människors hälsa och för miljön är 
större. Sannolikheten är även större för att ett större antal planer blir överklagade. 
Nollalternativet kan även innebära att kommunen mister möjligheten att samråda och samordna 
kring en ändamålsenlig utveckling på landsbygden för enskilda och allmänna intressen. Särskilt 
samordningsvinster kan gå förlorade.
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4 Miljökonsekvenser om planen 
genomförs

4.1 Metod och urval
En betydande del av arbetet med att begränsa och analysera LIS-utpekandets miljöpåverkan 
återfinns i den metod som har använts för att ta fram områdena. Metoden medför att de mest 
värdefulla och känsliga områdena för påverkan har undantagits i ett tidigt skede. Det rör sig om 
områden med kända naturvärden, rekreationsvärden, viktiga besöksmål, utsiktspunkter mm. 
Miljöaspekter och hållbar utveckling har sedan gått som en röd tråd genom framtagandet av 
LIS-planen och för varje område finns ett analysavsnitt där förslaget och dess konsekvenser 
analyseras. Vid en exploatering av ett LIS-område kan analysen ge stöd för fördjupade 
utredningar/inventeringar samt krav på hänsyn som ska beaktas vid ett genomförande. Vid en 
kommande revidering av denna LIS-plan kan miljöpåverkan utvärderas av aspekter som 
synliggjorts vid prövningen av eventuella dispenser. 

4.2 Riksintressen
Att ett område klassats som riksintresse betyder att det väger tyngre än lokala allmänna 
intressen. Det betyder också att områdets värde eller betydelse inte påtagligt får skadas. Det är 
inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för 
flera ändamål, måste en avvägning göras och det riksintresse som bäst främjar en långsiktig 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. I stort bedöms 
påverkan på riksintressena som låga eller ringa. Främst för att relativt små områden tas i 
anspråk och intentionerna är att anpassa LIS-områdena till aktuellt riksintresse.

4.3 Restriktivitet i kust och kustskärgårdsområden
De statliga kraven anger att kommunerna får peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära område men med viss restriktivitet för vissa geografiska områden däribland kust- 
eller kustskärgårdsområdet från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland. 
Utgångspunkten i utpekande av LIS-områden har varit att undvika områden med stor 
efterfrågan, och även områden med höga värden utifrån natur- kultur- och friluftshänseende. 
Samtidigt har det bedömts som än viktigare att sträva efter långsiktigt hållbara strukturer och 
stimulera utveckling nära befintliga serviceorter och områden med närhet till kollektiva 
transporter, befintlig infrastruktur och olika sorters service. Vägledande för utpekandet av LIS-
områden i Piteå har därför varit att främja utveckling vid i översiktsplanen fastställda 
serviceorter - Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre. Utpekande av LIS-
områden där efterfrågan på bebyggelseutveckling saknas kan leda till svårigheter att få 
områdena genomförda men framför allt främjar det glesa strukturer som bidrar till ökat 
bilberoende, behov av stora nyinvesteringar i infrastruktur med mera. Därför har LIS-områden 
för bostadsändamål i sådana områden utpekats med restriktivitet. En bedömning av 
kustområdet inom Piteå kommun är att det finns begränsat tillgängliga platser såväl för det 
rörliga friluftslivet som för bostadsändamål och turismnäring. Urvalet som gjorts har avvägts 
omsorgsfullt mellan restriktivitet och utveckling. De LIS-områden som valts ut bedöms kunna 
bidra till en hållbar utveckling. En viktig aspekt för hållbar utveckling är att samla och inte 
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sprida ut samt att ta lägen i anspråk där det finns möjlighet att lösa frågor såsom hantering av 
vatten och avlopp på sikt.

4.4 Naturvärden och vattenkvalitet

4.4.1 Riksintresse naturvård

LIS-områden har undvikits inom riksintresseområden för naturvård.

4.4.2 Levande sjöar och vattendrag

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Dessutom innefattar målet miljökvalitetsnormerna för vatten. Mer information om 
miljökvalitetsnormer för vatten finns på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag

Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag är en viktig faktor i förhållande till LIS. Samtliga 
vattendrag är klassade med god eller måttlig ekologisk status förutom Höträsket och 
Slintadammen vars status ej klassats. Ett flertal av vattendragen har problem med ökade halter 
av näringsämnen. En av huvudorsakerna till övergödningsproblematiken är utsläpp från 
jordbruksmark uppströms i avrinningsområdet, men även påverkan från enskilda 
avloppsanläggningar. Det är för samtliga sjöar, utifrån ett LIS-perspektiv, viktigt att säkerställa 
att långsiktigt hållbara VA-lösningar kan tillskapas. I första hand bör anslutning till kommunalt 
VA eftersträvas där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt (i anslutning till tätorter där 
kommunalt VA finns utbyggt). I andra hand till enskilda, gemensamma reningsanläggningar 
och i tredje hand enskilda reningsanläggningar. Rekommendationer om detta finns för samtliga 
LIS-områden. Utifrån möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, så innebär 
planförslaget att LIS-områden för bostadsändamål i de allra flesta fall pekas ut i anslutning till 
befintlig, ofta sammanhållen bebyggelse I de flesta fall föreskrivs att detaljplan ska upprättas 
om förutsättningarna på platsen är sådana. Detta innebär att utpekandet av LIS-området dels 
kan tillskapa nya tomter för bostadsändamål och dels pröva en utökning av byggrätten för 
befintliga (oftast) fritidshus, samtidigt som VA-lösningar kan studeras. Flera LIS-områden är 
belägna i närheten av allmänna VA-anläggningar och det finns en möjlighet att tekniskt ansluta 
dessa. I ett nollalternativ är det troligt att många befintliga fritidshusområden med tveksamma 
avloppslösningar inte gemensamt går ihop och skapar en ny, gemensam anläggning. 

4.4.3 Ett rikt växt- och djurliv

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag
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Djur- och växtlivet kan påverkas av olika former av exploatering. LIS-områden har inte 
föreslagits i områden med utökat strandskydd (upp till 300 meter). I framtagandet av 
planeringsunderlaget har platsinventering gjorts i varje område i syfte att höja kunskapsläget 
om naturvärden. I några av LIS-områdena finns kända naturvärden på lokal nivå, och 
planförslaget innebär att särskilda rekommendationer och hänsyn har formulerats för dessa. 
Genom att inom varje LIS-område också ange allmänna riktlinjer för fortsatt prövning med 
avseende på bland annat naturvärden kan erforderlig hänsyn tas i samband med konkret 
utformning och definition av området. Tillräckliga passager och spridningskorridorer från 
strandkant till kringliggande landskap och längs med strandkanten ska finnas. I ett 
nollalternativ hade många av de utpekade LIS-områdena inte kunnat bebyggas då särskilt skäl 
för dispens från/upphävande av strandskyddet saknas. Det kan dock finnas andra särskilda skäl 
än LIS för att få dispens från strandskyddet inom vissa av de utpekade områdena. Bebyggs 
marken i något av dessa saknas det vid nollalternativet den helhetsavvägning mellan intressen 
som gjorts i LIS-planen, samt de rekommendationer som här anges för utveckling. 
Planförslaget innebär således ett bättre helhetsgrepp. Inom fyra av LIS-områdena (två vid 
Brännträsket och två vid Storlångträsk) krävs särskild hänsyn till Natura 2000-område vid 
fortsatt utveckling.

4.4.4 Myllrande våtmarker

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag

Inom LIS-område 24 Jävre, Bunäset finns ett våtmarksområde vilket också enligt länsstyrelsen 
utgör våtmark med klass 3 enligt våtmarksinventeringen, VMI. En exploatering inom detta 
område kan eventuellt innebära en konflikt med naturvärdena. Hur en utveckling av platsen kan 
lösas och kombineras med hänsyn till eventuella naturvärden bör utredas ytterligare i samband 
med genomförandet och rekommendationer för detta anges i planförslaget.

4.4.5 Levande skogar

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag

I planförslaget omfattas en del skogsmark av LIS-utpekande. Vid en översiktlig bedömning av 
hur stor andel skogsmark som pekas ut för LIS framgår att denna kan bedömas som mycket 
begränsad i förhållande till kommunens totala skogsareal. En övervägande del av LIS-
områdena berör skogsmark, men bedöms huvudsakligen inte påverka miljöer av värde för 
främjande av den biologiska mångfalden utan berör mer allmänna naturvärden. Skogsmark och 
redan ianspråktagen mark bedöms generellt vara mer fördelaktigt att ta i anspråk för ny 
bebyggelse framför till exempel jordbruksmark. För de LIS-områden som innehar skogliga 
värden finns riktlinjer formulerade för stöd vid fortsatt prövning. Nollalternativet innebär dock 
en marginell fördel över planförslaget.
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4.4.6 Ett rikt odlingslandskap

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag

I Piteå kommuns översiktsplan anges att alternativ till byggande på jordbruksmark alltid ska 
eftersökas, men att ny bebyggelse på jordbruksmark kan vara motiverat i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Stor hänsyn har tagits till jordbruksmark i arbetet med LIS-planen. Inga 
utpekande av LIS-områden finns på jordbruksmark. I några fall finns mindre LIS-områden 
inom områden som klassats som bevarandevärt odlingslandskap (ex. LIS06 Trundavan, LIS25 
Fagerudden,). Inom båda föreslås fortsatt prövning ske via detaljplan. I planprocesserna 
säkerställs att jordbruksmarken fortsatt huvudsakligen kan undantas vid exploatering. De 
största problemen för en rik biologisk mångfald och naturvärden i odlingslandskapet är bland 
annat en minskning av naturliga ängs- och betesmarker som är kopplade till försvinnande 
livsmiljöer. Skillnaden mellan planförslaget och nollalternativet är marginell. Planförslaget kan 
dock leda till att fler människor bosätter sig på landsbygden och fortsätter att hävda markerna i 
landskapet, vilket skulle kunna innebära en fördel för planförslaget. 

4.5 Friluftsliv och Rekreation

4.5.1 Riksintresse rörligt friluftsliv

Hela Piteås kust och skärgård samt Piteälven är av riksintresse för friluftslivet och turism. Här 
finns naturskyddade områden, värdefulla kulturmiljöer och attraktiva besöksmål. Även det 
öppna havet har betydelse för friluftsliv, turism och upplevelser. Ett flertal av planförslagets 
LIS-områden omfattas av riksintresse för friluftsliv. I planförslaget vägs det rörliga friluftslivets 
värden in i beskrivningen av områdena, och planförslaget innebär att särskilda 
rekommendationer och hänsyn har formulerats för dessa. Inom berörda områden skall 
friluftslivet och turism, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Piteå 
kommuns bedömning är att riksintresset Norrbottens kust och skärgård påverkas genom 
planförslaget men att det sker inom ramen för landsbygdsutveckling som i detta fall utgör ett 
prioriterat intresse.

4.5.2 Allemansrättslig tillgänglighet

Strandskyddets syfte är bland annat att säkra allmänhetens tillgång till stränder vid kust, sjöar 
och vattendrag. Planförslaget väger in friluftslivets förutsättningar även i de områden som inte 
omfattas av riksintresse. De områden av näringsändamål som pekas ut har en inriktning som till 
hög grad ligger inom syftet att tillgängliggöra stränderna för fler människor. Den fria passagen 
mellan eventuell nybyggnad och vattnet är av stor vikt för den allemansrättsliga 
tillgängligheten och denna passage bör säkras vid genomförande av samtliga LIS-områden för 
att inte negativ påverkan på tillgängligheten ska uppstå.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag
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Förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och närrekreation kan påverkas av olika former av 
exploatering. Områden med höga friluftsvärden har undantagits för utpekande av LIS-områden, 
eller så har LIS-områden pekats ut bland annat i syfte att stärka dessa värden (exempelvis 
LIS01 Baggen, LIS28 Höträsket). Det finns vid dessa LIS-områden kända värden för 
friluftslivet eller naturturismen, vilka kan stärkas genom utpekande av LIS. Det finns också 
andra LIS-områden för bostadsändamål, där kända friluftsvärden finns, som behöver skyddas 
vid en fortsatt utveckling inom området, som exempelvis LIS24, Jävre ställplats och Bunäset. 
Planförslaget innebär att särskilda rekommendationer och hänsyn har formulerats för sådana 
LIS-områden. Bedömningen är att förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv stärks genom 
utpekande av LIS-områden för näringar, men riskerar att försämras vid utpekande av LIS-
områden för bostäder. Genom att i planen också ange allmänna riktlinjer, med avseende på 
bland annat friluftsvärden, kommer avgränsning och detaljerad utbredning/placering tydligare 
utredas vid fortsatt prövning av utveckling inom respektive LIS-områden. Tillräckliga och 
tydligt avgränsade passager från strandkant till kringliggande landskap och längs med 
strandkanten ska finnas, vilket bland annat främjar det rörliga friluftslivet.

4.6 Kulturmiljö och landskapsbild

4.6.1 Riksintresse kulturmiljövård och landskapsbild

Inom kommunen och kring de vattendrag som berörs av vissa LIS-områden finns kulturvärden. 
Hänsyn har tagits genom avgränsningen av områdena. Fornlämningar finns dock inom några 
LIS-områden vilket beskrivs under platsens förutsättningar i planen. Hänsyn behöver i fortsatt 
prövning tas till dessa värden, men bedömningen är att den beskrivna inriktningen och 
exploateringsgraden kan samspela och utveckla/tillgängliggöra dessa kulturvärden.

LIS14 Jävre Camping, LIS17 Sjulnäs badplats, LIS25 Fagerudden och LIS29 Porsnäsfjärden 
ligger inom respektive i anslutning till riksintresse för kulturmiljövård, planen anger i samtliga 
fall riktlinjer för fortsatt prövning av utveckling, bedömningen är att den beskrivna inriktningen 
och exploateringsgraden kan stärka kulturvärdena.

4.6.2 En god bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv och samtidigt en tillgång 
för alla som bor, lever och vistas i Sverige. Bebyggelsen och landskapet berättar på ett 
mångfacetterat sätt om gångna tider och utgör en utgångspunkt för orientering i vår egen tid. 
Att ett representativt urval av landets bebyggelse och kulturmiljöer ges ett långsiktigt skydd 
mot rivning och förvanskning är en väsentlig aspekt för att nå miljökvalitetsmålets precisering 
om att bevara, använda och utveckla värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och 
landskap.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag
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LIS-planens eventuella påverkan på kulturmiljöer bedöms som relativt liten på grund av att 
kända kulturvärden i relativt liten omfattning inryms inom eller i nära anslutning till de 
föreslagna LIS-områdena. Inom de områden som nämns ovan ska dessa intressen bevakas vid 
fortsatt prövning enligt LIS-planen. Vissa av LIS-områdena kan dock komma att påverka 
enskilda objekt eller miljöer av olika slag. Hittills okända fornlämningar kan finnas inom flera 
av de föreslagna LIS-områdena. Kulturmiljöerna påverkas minst i nollalternativet vilket kan 
vara gynnsamt ur kulturvärdessynpunkt. Planförslaget innebär viss påverkan och kan eventuellt 
innebära risk för viss negativ påverkan. Det är först i senare prövningsskeden inom LIS-
områden som förslag till exakt placering och utformning av nytillkommande bebyggelse eller 
anläggningar presenteras. Det är då viktigt att fastställa vilka värden ur kulturmiljösynpunkt 
som finns inom aktuellt område och att beakta dessa. Planförslaget kan komma att innebära att 
kulturvärden (objekt, byggnader eller miljöer) sätts i ett sammanhang, att landsbygden 
fortsätter att befolkas och leva och att kulturmiljövärden också kan tillgängliggöras i högre 
utsträckning.

4.7 Hälsa och säkerhet
Inom utpekade områden i LIS-planen är de största frågorna inom hälsa och säkerhet risken för 
översvämning, ras- och skred. Inom några LIS-områden finns kraftledningar som också innebär 
att skyddsavstånd föreligger för ny bebyggelse vilket bör beaktas för att undvika 
säkerhetsrisker och elektromagnetisk strålning. Planering och bygglovgivning inom sådana 
områden måste därför beakta dessa risker och om det är relevant peka på eller sätta upp villkor 
för erforderliga åtgärder som behöver vidtas. Vad gäller risken för översvämning behöver 
fördjupade planeringsunderlag göras tillgängligt vid exploatering. Områden kan även vara 
utsatta för störningar, t ex en större väg. Detta gör i sig inte LIS-området olämpligt och samma 
åtgärder för skärmning av buller eller andra åtgärder ska då vidtas på samma sätt som vid 
vilken annan byggnation som helst.

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag 

De eventuella risker för översvämning och skred som finns i LIS-områdena bedöms kunna 
förebyggas om rekommenderat hänsynstagande enligt planförslaget följs. Detaljerade 
undersökningar angående skyfall bör göras vid exploatering inom riskzoner i samband med 
detaljplan eller bygglov. Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och 
överbelastning av VA-nätet att medföra att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar och 
vattendrag. Områden eller delar av områden inom förhöjd risk för översvämningar behöver för 
den skull inte vara olämpliga att bebygga, eftersom åtgärder kan vidtas för att bygga säkert. 
T.ex. kan en lägsta golvhöjd regleras i detaljplan, avstånd till strandlinje regleras i plan och vid 
bygglov, krav ställas på anpassad bärighet i mark etcetera Därav bedöms det tematiska tillägget 
medföra obetydliga konsekvenser avseende hälsa och säkerhet.

4.8 Landsbygdsutveckling

4.8.1 Begränsad klimatpåverkan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
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utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag 
Att främja hållbara strukturer är en av huvudfrågorna i de allmänna råden för upprättande av 
LIS-planer. Förbränning av fossila bränslen (olja, kol, naturgas, bensin, diesel) som 
huvudsakligen används för el- och värmetillförsel samt för transporter svarar för det största 
bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Metoden och urvalskriterierna 
bakom planförslaget har tagit hänsyn till närheten till större allmänna vägar med kollektivtrafik 
samt tätorter och stationssamhällen. Detta gör att hållbara strukturer och en 
bebyggelseutveckling främjas så att ett mer hållbart resande och en reducering av 
bilanvändande (med fossila bränslen) kan uppnås. En jämförelse mellan nollalternativet och 
planförslaget är svår att göra. Om halten av växthusgaser till atmosfären ökar eller inte, i ett 
planförslag, beror bland annat på det resmönster och behov av transporter som de som flyttar in 
i ett LIS-område tidigare hade samt i ett nollalternativ var utanför LIS-området de väljer att bo. 
LIS- planen definierar dock en strategi som syftar till att samla bebyggelsen i grupper, vilket 
bidrar till att gynna kollektivt resande och en hållbar landsbygdsstruktur.

4.8.2 En god bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Diskussion och konsekvenser nollalternativ och planförslag
Metoden och urvalskriterierna bakom planförslaget har tagit hänsyn till områden med särskilt 
höga boendekvaliteter inom de vattendrag som valts för utpekande av LIS. Detta har dock vägts 
mot de värden som utgör strandskyddets syfte. Konsekvenserna av planförslaget innebär att fler 
människor får möjlighet till attraktiva boendemöjligheter samtidigt som underlaget till service 
och kollektivtrafiken på landsbygden stärks, än vad som är fallet i nollalternativet. Samtliga 
LIS-områden kan bidra till en långsiktig ekonomisk utveckling på landsbygden samt främjande 
av service, kollektivtrafik och arbetstillfällen. Närmare hälften av kommunens invånare lever 
på landsbygden i Piteå kommun och att vidmakthålla och utveckla en levande landsbygd är 
angeläget. Idag finns, särskilt kopplat till utpekade landsbygdscentra och i byarna runt om 
dessa, underlag för god service. LIS syftar till att skapa långsiktiga möjligheter för en god både 
samhällelig och kommersiell service.

5 Samlad bedömning
Genom att avstå från att peka ut LIS-områden i områden med kända värden som kan påverkas 
negativt av en exploatering har större negativa effekter av LIS-planen kunnat undvikas på ett 
övergripande plan. Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till 
stor del på detaljlokalisering och detaljutformning. Negativa effekter kan komma att uppstå 
men bör i de flesta fall kunna begränsas genom fördjupade utredningar och beaktande av 
hänsyn vid genomförandet. Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar de 
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negativa konsekvenserna. Samtliga relevanta miljömål har utvärderats och konsekvenserna 
bedöms inte som stora.

6 Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför. Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och 
det långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till 
kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Uppföljningen av 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen innebär 
bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 
övervakningssystem. Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till 
översikts-planens aktualitet. Vilken styrande verkan det tematiska tillägget har haft för miljön 
kan indirekt följas upp genom kommunens fortsatta arbete med bland annat efterföljande 
detaljplaner, andra planer, lov och tillstånd med mera. Även andra planers och 
tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan 
utvärdering.

Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som 
förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har 
identifierat och som anges i det tematiska tillägget eller i den här MKB:n bör genomföras och 
utvärderas. I samband med att en ny ÖP tas fram ska detta tematiska tillägg, i de delar det 
fortfarande är relevant, arbetas in i den nya översiktsplanen.
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SCB:s medborgar-
undersökning hösten 2019 
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i 
SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner 
deltagit och 255 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Piteå kommun.  
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 
2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år 
tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner 
som var med i undersökningen 2019. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten 
och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 
verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 
prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen 
som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 
är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 
variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat 
anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 
invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap 
från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer 
ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI, 
anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och 
deltagande kommuners svarsfrekvenser.  
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Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan 
innehåller samtliga tabeller och diagram för Piteå kommun som använts till 
analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 
verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan 
finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 
nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 
som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 

Den 18 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Piteå kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval 
om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 
år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 
personer i kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första 
utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med 
inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om 
undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på 

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 
och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även 
tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser 
skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 
ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 4 november 
2019. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Piteå kommun blev 42 procent. Piteå kommun deltog även 
i medborgarundersökningen hösten 2017. Svarsandelen blev då 39 procent.  

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent. 
År 2018 var den också 41 procent, och 2017 var den 40 procent. Under 2016 
gjordes undersökningen två gånger, på våren var svarsfrekvensen 41 
procent och på hösten 42 procent.  

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika 
statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används 
viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-
representerad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 
svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt 
kön och ålder för denna viktning.  
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Piteå kommun som en plats att 
bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Piteå kommun som en plats att bo och leva på blev 63.  

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Kommunikationer, Bostäder samt Arbetsmöjligheter som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

53 procent av medborgarna i Piteå kommun kan starkt rekommendera vänner 
och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) 
medan 14 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. 
NRI för Piteå kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder högre. 

… Kommunikationer lägre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet högre.  

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NRI 63 ±2,4 59
Rekommendation 69 ±3,0 62
Kommersiellt utbud 69 ±2,5 61
Trygghet 67 ±2,4 57
Fritidsmöjligheter 64 ±1,8 59
Arbetsmöjligheter 62 ±2,7 56
Utbildningsmöjligheter 62 ±2,0 59
Bostäder 57 ±2,1 53
Kommunikationer 53 ±1,9 59

Piteå kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att 
medborgarna i Piteå kommun ska bli nöjdare? 
Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan 
på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har 
förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till 
höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis 
höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen 
kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 
förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras. 
En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och 
frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Kommunikationer, Bostäder, Arbetsmöjligheter 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Fritidsmöjligheter, Trygghet 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Utbildningsmöjligheter 

Frågeområden som bör bevaras 

Kommersiellt utbud  
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Piteå kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NRI för Piteå kommun blev 63 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NRI var 67. 

För Piteå kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2017.  

Indexet Rekommendation blev 69 för Piteå kommun i årets undersökning. Det är 
inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017 då indexet 
Rekommendation var 74.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på kommunens 
verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 
medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Piteå kommun blev 58.
      

 

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Gång- och cykelvägar, Grundskolan, Stöd för utsatta personer 
samt Miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 
bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 
kommunen, blev 57 i Piteå kommun. 

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. 
NMI för Piteå kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med 
genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan högre. 

… Grundskolan högre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NMI 58 ±3,1 53
Bemötande och tillgänglighet 57 ±2,8 55
Räddningstjänsten 83 ±1,9 77
Vatten och avlopp 83 ±2,0 76
Renhållning och sophämtning 69 ±2,5 65
Förskolan 68 ±2,8 64
Gymnasieskolan 68 ±2,2 56
Kultur 66 ±2,0 61
Grundskolan 62 ±3,2 57
Idrotts‐ och motionsanläggningar 61 ±2,1 60
Gång‐ och cykelvägar 57 ±3,1 54
Miljöarbete 56 ±3,1 54
Gator och vägar 53 ±3,0 53
Äldreomsorgen 49 ±2,9 49
Stöd för utsatta personer 48 ±2,7 47

Piteå kommun
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att 
medborgarna i Piteå kommun ska bli nöjdare? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 
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Gång- och cykelvägar, Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Miljöarbete 

Verksamheter som bör förbättras om möjligt 

Förskolan, Renhållning och sophämtning, Gymnasieskolan 

Verksamheter som kan ges lägre prioritet 

Äldreomsorgen, Idrotts- och motionsanläggningar, Gator och vägar 

Verksamheter som bör bevaras 

Kultur, Räddningstjänsten, Vatten och avlopp  
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Piteå kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NMI för Piteå kommun blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NMI var 62. 

För Piteå kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex 
jämfört med hösten 2017. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 57 för Piteå kommun i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017. Då 
var indexet Bemötande och tillgänglighet 60.
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på sitt inflytande 
i kommunen? 
Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun samt 
för samtliga 135 kommuner i undersökningsomgången 2019. 

Piteå kommun  Samtliga  
kommuner 

Betygs‐ 
index 

Fel‐  
marg. 

Betygs‐ 
index 

NII  39  ±3,0  39 
Information  55  ±2,7  53 
Kontakt  47  ±2,8  48 
Förtroende  44  ±3,1  43 
Påverkan  37  ±2,9  38 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Piteå kommun blev 39. 

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Inflytande-Index. 

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. 
NII för Piteå kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få 
nöjdare medborgare i Piteå kommun? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun. De 
tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NII för Piteå kommun blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NII också var 39. 

För Piteå kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2017. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NII

Kontakt

Information

Påverkan

Förtroende

Betygsindex

2019

2017

2015

Piteå kommun

(212 av 1057)



 

 
 

  

Medborgarundersökning 

Piteå  2019 
 

Anette Christoffersson 

Maria Hedman  

 

(213 av 1057)



 

2 

 

 

 

 

 

Innehåll 
 

 

 

Inledning .................................................................................... 3 

Sammanfattande reflektioner ..................................................... 5 

Hur ser medborgarna Piteå som en plats att bo och leva 

på?(NRI) ................................................................................ 6 

Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? NMI ... 9 

Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? (NII) 12 

Resultat .................................................................................... 15 

Piteå som en plats att bo och leva på (NRI) ......................... 15 

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter (NMI)..... 23 

Upplevt inflytande (NII) ...................................................... 37 

Metodkapitel ............................................................................ 42 

Genomförande av undersökningen ...................................... 42 

Förvaltningarnas fortsatta arbete.......................................... 48 

Referenser ................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

  

(214 av 1057)



 

3 

 

Inledning  
 

SCBs medborgarundersökning är en attitydundersökning och 

ger inte hela bilden av ”hur bra” Piteå är inom olika områden. 

Till skillnad från många andra undersökningar mäter den 

kommuninvånarnas åsikt eller uppfattning om olika aspekter av 

kommunen och dess verksamheter. Då det handlar om 

medborgarnas attityder, behöver det inte grunda sig på faktisk 

erfarenhet som det gör i en brukarundersökning. Åsikterna kan 

därför baseras antingen på egen eller andras erfarenhet inom 

olika områden, men kan lika gärna ha sin grund i enbart en 

känsla i de fall erfarenhet av ett frågeområde saknas. Den 

behöver inom de flesta områden kompletteras med annan 

uppföljning för att ge en helhetsbild av verksamheternas kvalitet. 

Medborgarundersökningen bör därför främst ses som en 

temperaturmätare och en undersökning som kan ge ledtrådar om 

hur invånarna uppfattar kvaliteten inom olika områden. Det är 

inte de absoluta värdena enskilda år som är intressanta i sig, utan 

det är det relativa i undersökningen som bör följas och 

analyseras – det vill säga inom vilka områden blir vi bättre och 

varför? Inom vilka områden blir vi sämre och vad beror det på? 

Vilka andra kommuner har nöjdare invånare än Piteå och vad är 

anledningen till det? På vilket sätt arbetar de kommunerna 

gentemot sina medborgare? 

 

Medborgarnas attityder till kommunen och dess verksamheter 

rör sig relativt långsamt över tid och det är ovanligt att det sker 

tvära kast i uppfattningarna. Kommunens insatser för att 

förbättra resultaten bör därmed ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

I vissa fall kan det även finnas en uttalad diskrepans mellan vad 

kommunens verksamheter faktiskt levererar och invånarnas 

attityd till verksamheterna. I arbetet med att förbättra både 

medborgarnas uppfattning och förtroende är information och 

kommunikation viktiga verktyg för att nå fram med fakta om hur 
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och vad kommunen arbetar med samt vilken riktning kommunen 

strävar mot. 

 

 

 
 

 

Affischerna ovan är en del av Piteå kommuns riktade 

kommunikationsinsats som genomfördes inför SCB:s 

medborgarundersökning 2019. 
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Sammanfattande reflektioner  
 

Det finns många sätt att analysera och använda sig av 

informationen i SCBs medborgarundersökning. Denna rapport 

ska ses som ett underlag för vidare analys. Varje förvaltning har 

möjlighet att ta del av allt material och genomföra djupare 

analyser inom sitt respektive område, gärna i kombination med 

annat tillgängligt underlag, för att belysa verksamhetsområdet 

och vad som genomförs inom ramen för det. Se vidare i avsnittet 

som berör Förvaltningarnas fortsatta arbete. 

 

Nedan följer några sammanfattande reflektioner utifrån 

resultatet som helhet. Överlag är piteborna nöjda med 

kommunens verksamheter. Resultatet visar på att Piteå 

kommuns verksamheter upplevs ha en god kvalité och ett gott 

anseende hos piteborna. Det finns dock områden som pekas ut 

av SCB som viktiga att prioritera om resultatet ska höjas 

ytterligare och områden med intressanta resultat som vi bedömer 

är viktiga att undersöka vidare. Men, innan vi går in på dem vill 

vi först nämna några generella mönster som har 

uppmärksammats. Det handlar bland annat om att kvinnor är mer 

nöjda än män, äldre är mer nöjda än yngre och boende i 

centralort är mer nöjda än boende utanför tätort samt att personer 

med högre utbildningsnivå är mer nöjda än de med en lägre 

utbildningsnivå. Över tid har det skett en förskjutning av en del 

generella mönster. Tidigare var inte skillnaderna mellan män och 

kvinnors uppfattningar märkbara på samma sätt som idag, ej 

heller skillnaderna beträffande boendeort och åldersgrupper. Det 

har skett en tydligare polarisering. I jämförelse med 

undersökningsresultatet för år 2017 har det också skett en 

förändring vad gäller nöjdheten hos inrikes- respektive 

utrikesfödda. 2017 var det generellt sett de inrikesfödda som var 
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mer nöjda med kommunens verksamheter medan det i år är de 

utrikesfödda som är mer nöjda. 

 

Hur ser medborgarna Piteå som en plats att 

bo och leva på?(NRI)  

Nöjd-Region-Index (NRI) handlar om invånarnas attityd till 

Piteå som en plats att bo och leva på. Över tid har Piteå placerat 

sig högre än genomsnittet av de deltagande kommunerna. Det 

gör Piteå även med 2019 års undersökning.  

 

Helhetsindex för nöjd region innefattar följande frågor:  

 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats 

att bo och leva på? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats 

att bo och leva på? 

 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo 

och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din 

kommun kommer? 

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex minskat från 67 

till 63. Trots det ligger Piteås index fortfarande över medel för 

samtliga kommuner som ligger på 59. Den kommun som har 

högst betygindex har ett index på 76. Det vore intressant att titta 

närmare på hur de kommunerna är strukturerade och hur de har 

valt att jobba.  

 

Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NRI: 

 Arbetsmöjligheter 

 Kommunikationer 

 Bostäder 
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När det gäller arbetsmöjligheter återfinns de största skillnaderna 

mellan åldersgrupperna, hur länge man bott i kommunen, mellan 

inrikes- och utrikesfödda samt skillnader i utbildningsnivån. Att 

det råder skillnad mellan åldersgrupperna kan bero på att man i 

åldersgruppen 18-29 år är på väg in på arbetsmarknaden och att 

det kan vara en utmaning att som nyutbildad etablera sig på 

arbetsmarknaden, medan åldersgruppen 30-49 år oftast har 

etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan inrikes- och 

utrikesfödda inom området indikerar att det kan vara en 

utmaning att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. 

Resultatet visar att det är ett viktigt område att arbeta vidare med. 

Den upplevda skillnaden mellan dem som har bott några år i 

kommunen och de som relativt nyligen har flyttat hit kan 

indikera att det tar ett tag att skapa kontakter och nätverk som 

kan bidra till att finna ett arbete. Skillnaden i upplevelse mellan 

de som har en högre respektive en lägre utbildningsnivå kan ha 

att göra med att det kan vara lättare att etablera sig på 

arbetsmarknaden med en högre utbildning.  

 

Gällande kommunikationer finner man den största skillnaden 

gällande boendeort, åldersgrupp, antal år man bott i kommunen 

samt mellan inrikes- och utrikesfödda. Det är förståeligt att 

boende utanför tätort är mindre nöjda än de boende i kommunens 

centralort. Dels är det närmare till samhällsservice och dels är 

kommunikationerna tätare inom centrum än i ytterområdena. 

Kvinnor är något mer positiva än män när det gäller 

möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil, 

tillgången till gång- och cykelvägar samt tillgången till 

förbindelser för längre resor. Medan män är marginellt mer 

positiva än kvinnor när det gäller möjligheterna till att använda 

kollektivtrafiken för resor. 

 

Bostadsmarknaden ser annorlunda ut utanför tätort, framför allt 

när det gäller lägenhetsbeståndet, vilket kan förklara varför 
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boende utanför tätort är mindre nöjda med området bostäder. 

Anledningen till att åldersgruppen 18-29 år är mindre nöjda kan 

handla om att de kanske ännu inte har haft möjlighet att göra 

någon form av boendekarriär samt att beståndet av mindre, 

billigare lägenheter inte är tillräckligt stort i förhållande till 

antalet som söker sådant boende. När det gäller just utbudet av 

olika typer av boendeformer och möjligheterna till att hitta ett 

bra boende är männen något mer positiva än kvinnorna. Medan 

kvinnorna är mer nöjda än männen beträffande hur trivsam 

bebyggelsen är.  

 

Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Rekommendation 

 Trygghet 

 

När det gäller pitebornas vilja att rekommendera andra att flytta 

till Piteå råder det störst skillnader mellan åldersgrupperna 65-

84 år och 18-29 år, där är skillnaden 17 enheter. Generellt sett 

brukar ungdomar vara mindre benägna att prata väl om sin 

hembygd. Näst störst skillnad finner man mellan de inrikes- och 

utrikesfödda, där skiljer det 16 enheter mellan de som i större 

utsträckning kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till 

Piteå respektive de som i mindre utsträckning kan tänka sig det. 

Att inrikesfödda är mer benägna att rekommendera andra att 

flytta till Piteå än vad utrikesfödda är, visar sig också i den 

statistik som pekar på att Piteå har svårigheter att få utrikesfödda 

att bo kvar. Här kan riktade insatser behövas. De som har bott i 

kommunen 6-10 år är positivare till att rekommendera andra att 

flytta till Piteå än de som bott i kommunen 2 år eller kortare, där 

skiljer det 13 enheter. De som levt längre i Piteå har haft 

möjlighet att bekanta sig med ortens utbud och möjligheter, 

något som kan indikera att det är viktigt att arbeta med 

information och kommunikation till nyinflyttade, vilket också 

görs idag.  
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Störst skillnad återfinns mellan män och kvinnors upplevelse av 

trygghet när det kommer till antal år som man bott i kommunen 

samt vilken utbildningsnivå man har. Män upplever sig tryggare 

än kvinnor, de som bott i kommunen mellan 6-10 år upplever sig 

tryggare än de som bott i kommunen en kortare period och de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3 år upplever sig 

tryggare än de med gymnasial utbildning. Genom tiderna har 

män upplevt sig tryggare än kvinnor, däremot har det genom 

tiderna varit de yngre åldersgrupperna som generellt sett har 

upplevt sig tryggare, men detta har förändrats. År 2019 uppger 

sig en något äldre åldersgrupp vara tryggast. Det råder ingen 

nämnvärd skillnad mellan inrikes- och utrikesföddas upplevelse. 

Inom området trygghet särskiljer sig Piteå i jämförelse med 

samtliga kommuner. Piteås betygsindex för trygghet är 67 i 

jämförelse med betygsindex för samtliga kommuner som är 57. 

Lägst betygsindex för samtliga kommuner är 36 och högst 

betygsindex för samtliga kommuner är 79. Förändringen i 

upplevd trygghet mellan åren 2013 och 2015 beror troligen på 

några händelser av allvarlig karaktär som också medialt 

uppmärksammades i samband med undersökningsperioden. 

 

Hur ser medborgarna på kommunens 

verksamheter? NMI 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) handlar om invånarnas attityd till 

Piteå kommuns verksamheter. Över tid har Piteå placerat sig 

högre än genomsnittet av de deltagande kommunerna. Det gör 

Piteå även 2019.  

 

Helhetsindex för kommunens verksamheter omfattar 

följande frågor: 

 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika 

verksamheter? 
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 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 

förväntningar? 

 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter 

på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din 

kommun kommer?  

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex minskat från 62 

till 58. Trots det ligger Piteås index fortfarande över medel för 

samtliga kommuner som ligger på 53. Den kommun som har 

högst betygindex har ett index på 68. 

 
Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NRI: 

 Stöd för utsatta personer 

 Miljöarbete 

 Gång- och cykelvägar 

 Grundskolan 

 

Stöd för utsatta personer är ett av de områden som legat lågt över 

tid. Lägst betyg för området stöd för utsatta personer ger de som 

själva får eller fått hjälp från socialtjänsten och högst betyg ger 

de som själva arbetar/arbetat inom socialtjänsten, 19 respektive 

55. Den kommun som har högst betygsindex har ett index på 58. 

Även miljöarbete är ett område som legat lågt över tid och som 

ligger lägre 2019 jämfört med 2017. En anledning till det sämre 

betyget skulle kunna vara en ökad medvetenhet bland 

medborgarna. De som ger det lägsta betyget för miljöarbete är 

unga personer mellan 18-29 år. Även andra undersökningar 

såsom Personligt pekar på ett ökande intresse för miljöfrågor 

framförallt bland unga. Gång- och cykelvägar är ett område som 

även det får lägre betyg jämfört med 2017. Lägst betyg ger 

personer boende utanför tätort och det lägsta betyget ges för 

delfrågan angående belysningen av gång- och cykelvägar. 
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Grundskolan är en av de verksamheter i kommunen som är 

viktigast för att attrahera nya medborgare, framförallt 

barnfamiljer, att flytta till kommunen. Grundskolan har över tid 

fått goda betyg av piteborna och betyget ligger fortfarande över 

snittet för samtliga kommuner. Minst nöjda är de pitebor som 

under de senaste två åren erhållit erfarenhet av grundskolan 

genom vänner och bekanta. Mest nöjd är de personer som inte 

har någon erfarenhet av grundskolan följt av de som har egna 

barn eller barnbarn i grundskolan. Den kommun som har högst 

betyg för området grundskola har fått betyg 74. 

  

Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Bemötande och tillgänglighet 

 Äldreomsorgen 

 

Bemötande och tillgänglighet är ett viktigt område att bevara och 

utveckla. Området har fått ett lägre betyg jämfört med 2017. 

Lägst betyg får delfrågorna hur lätt är det att komma i kontakt 

med tjänstemän eller annan personal i din kommun och 

möjligheterna att komma i kontakt med kommunens högre 

chefer. Lägst betyg ger de personer som under de senaste två 

åren haft kontakt med tjänstemän eller annan personal i 

kommunen. Äldreomsorgen är ett område som de senaste åren 

fått låga betyg. De senaste åren har dock betyget förbättrats 

något. Det lägsta betyget för äldreomsorgen ger de personer som 

själva arbetar/arbetat inom området vilket är en skillnad jämfört 

med områdena grundskola, gymnasieskola och stöd för utsatta 

personer där personer som arbetar/har arbetat inom området 

själva ger områdena höga betyg. Även inom området förskola 

ger personer som själva arbetar inom området ett lågt betyg, 

dock är skillnaden inte lika stor som för äldreomsorgen.  
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Hur ser medborgarna på sitt inflytande i 

kommunen? (NII) 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) handlar om invånarnas attityd till 

sitt inflytande kring kommunala beslut och kommunala 

verksamheter. De senaste tre åren har Piteå placerat sig något 

lägre eller lika med genomsnittet av de deltagande kommunerna. 

Det gör Piteå även 2019.  

 

Helhetsindex för inflytande omfattar följande frågor:  

 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna 

har över kommunens beslut och verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 

invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn 

och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. 

Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och 

inflytande kommer i din kommun? 

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex ökat från 38 till 

39. Piteås index ligger på samma nivå som index för samtliga 

kommuner. Den kommun som har högst betygindex har ett index 

på 55. 

 

Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NII: 

 Påverkan 

 Förtroende  

 

När det gäller pitebornas upplevda möjlighet att kunna påverka 

återfinns den största skillnaden mellan dem som bott i 

kommunen 2 år eller kortare i jämförelse med kategorierna som 

bott i kommunen 3-5 år samt 11 år eller längre. Skillnaden är 14 

enheter. Det råder också en skillnad mellan boende i kommunens 
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centralort och boende utanför tätort, en skillnad på 10 enheter. 

Mellan de som har en eftergymnasial utbildning längre än 3 år 

och en gymnasial utbildning råder det 9 enheter i skillnad. De 

som inte har varit i kontakt med någon politiker i kommunen 

under de senaste två åren är mer nöjda med möjligheten att 

kunna påverka än dem som varit i kontakt med en politiker. Mest 

nöjda med möjligheten att kunna påverka är de som själva är 

eller har varit politiker. Beträffande delfrågorna som tillhör 

området påverkan är det invånarnas möjligheter att påverka 

politiska beslut samt invånarnas möjlighet att påverka inom de 

kommunala verksamheterna som får lägst betyg. Medan 

piteborna ger högre betyg till hur de upplever att kommunens 

politiker lyssnar till invånarnas synpunkter samt i vilken 

utsträckning deras åsikter i stort finns representerade bland 

kommunens partier. Piteås helhetsindex ligger marginellt lägre 

än samtliga kommuner beträffande påverkan. År 2019 har Piteå 

ett index på 37. Högsta betygsindex för samtliga kommuner är 

54 och lägsta 27. 

 

Inom området förtroende återfinns allra störst skillnad mellan de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3 år och de med en 

förgymnasial utbildning, här råder det en skillnad på 16 enheter. 

De med en längre utbildningsnivå upplever sig mindre nöjd 

gällande området förtroende, medan de med en lägre 

utbildningsnivå upplever sig missnöjda. När det gäller 

åldersgruppen 65-84 år i jämförelse med åldersgrupperna 18-29 

år samt 30-49 år råder det en skillnad på 12 enheter. De yngre 

åldersgrupperna upplever sig missnöjda med förtroendet, medan 

den äldre åldersgruppen upplever sig nöjd. Förtroendet ökar med 

stigande ålder, vilket många studier visar på. Det skiljer 9 

enheter mellan de som bor i kommunens centralort och de som 

bor utanför tätort när det gäller deras uppfattning angående 

förtroende. De som bor utanför tätorten är missnöjda med 

förtroendet, medan de som bor i kommunens centralort är 
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mindre nöjd med förtroendet. Det är enbart de i åldersgruppen 

65-84 år och de som bott i kommunen mellan 3-5 år som är nöjda 

beträffande förtroendet. Lägsta betygen för förtroende ger de 

som själva varit i kontakt med en politiker i kommunen. När det 

gäller delfrågorna kopplade till området förtroende så som 

exempelvis hur kommunens politiker arbetar för kommunens 

bästa är kvinnorna mer nöjda än männen. Piteå har ett marginellt 

högre index än samtliga kommuner beträffande förtroende; 44. 

Högsta betygindex för samtliga kommuner är 63 och lägsta 28. 

 
Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Information  

 

Resultatet visar på att den största skillnaden återfinns mellan 

åldersgrupperna 50-64 år och 18-29 år, där skiljer det 15 enheter 

mellan den äldre och den yngre åldersgruppen. Något som kan 

bero på att den information som förmedlas via kommunens 

hemsida generellt riktar sig till en något äldre målgrupp. Kan det 

vara så att kommunens information inte riktigt når ut till de yngre 

målgrupperna? Näst störst skillnad återfinns mellan dem med 

eftergymnasial utbildning längre än tre år och de med en 

förgymnasial utbildning. Där råder det en skillnad på åtta 

enheter. Skillnaden kan tänkas bero på hur väl man tillförskansar 

sig information beroende på utbildningsbakgrund samt intresse 

av den information som kommunen förmedlar. Piteås 

betygsindex är något högre än för samtliga kommuner; 55. Högst 

betygsindex för samtliga kommuner är 67, medan det lägsta är 

41. Delfrågorna som tillhör området information visar på att 

piteborna främst är nöjda med tillgången till information om 

kommunen och dess verksamheter tätt följt av tydligheten i 

kommunens information. Kvinnorna är marginellt mer nöjd än 

männen beträffande området information. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras indexresultat 1  från Statistiska 

centralbyråns medborgarundersökning för Piteå kommun över 

tid (2011-2019) och indexresultatet för undersökningsåret 2019 

gällande Piteå kommun. Skillnader mellan män och kvinnors 

uppfattning kommer enbart att nämnas om det handlar om tre 

enheter eller mer i skillnad. För resultat per delfråga hänvisas till 

SCBs tabell – och diagrambilaga för Piteå kommun. 

 

Resultatet i denna rapport utgår och presenteras med Piteå 

kommuns fastställda betygsskala enligt följande: 

 
Betygsindex Betydelse Färgsättning 

0-39 Missnöjd  

40-54 Mindre nöjd  
55-74 Nöjd  
75-100 Mycket nöjd  

 

Piteå som en plats att bo och leva på (NRI)  

En av Statistiska centralbyråns medborgarundersöknings tre 

delar är Nöjd-Region-Index (NRI) som handlar om invånarnas 

attityd till Piteå som en plats att bo och leva på. Genom tiderna 

har Piteå placerat sig högre än genomsnittet. När det gäller hur 

piteborna har uppfattat Piteå som en plats att bo och leva på har 

indexet under åren 2011-2019 pendlat mellan 63-68.  

  

Piteås helhetsindex blev 63 undersökningsåret 2019. Ett värde 

som enligt Piteå kommuns målbedömningsmodell visar att 

piteborna är nöjda med att bo och leva i kommunen. Sedan 

statistiken blev könsuppdelad år 2011 har kvinnor och mäns 

index pendlat som fem enheter över tid. År 2019 skiljer det 3 

enheter mellan män och kvinnors betyg.  

 

                                                 
1 Betygsindex består ofta av flera delfrågor med en skala 0-100. Ju högre 

värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.  
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Alla parametrar som mäts (kön, bostadsort, ålder, inrikes-

/utrikesfödd samt utbildningsnivå) indikerar att medborgarna är 

nöjda med att bo och leva i Piteå. Även inom en grupp som 

verkar homogent nöjda, vilket färgen i tabellen nedan indikerar, 

finns det dem som är mest respektive minst nöjd. För att få en 

mer nyanserad bild av resultatet redovisas även detta i rapporten, 

något som är att betrakta som en jämförelse inom gruppen i 

förhållande till respektive kategori.  

 
Tabell 1 Nöjd Regionindex Helhet - Piteå som en plats att bo och leva på – statistik 

över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI 

Helhet 

68 67 66 67 63 

Män 67 66 65 63 62 

Kvinnor 69 69 68 70 65 

 
Tabell 2 Piteå som en plats att bo och leva på år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 65 Män NRI 62 

Boende i centralort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

65-84 år NRI 66 18-29 år NRI 53 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 73 Bott i Piteå 2 år eller kortare NRI 61 

Inrikesfödd 

Utrikesfödd 

NRI 63 

NRI 63 

Inrikesfödd 

Utrikesfödd 

NRI 63 

NRI 63 

Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NRI 67 Eftergymnasial utbildning 

<3år 

NRI 61 

 

Mest nöjd med att bo och leva i Piteå är kvinnor, boende i 

centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, inrikesfödda 

/utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende utanför 

tätort, i åldersgruppen 18-29 år, inrikesfödda/utrikesfödda samt 

de med eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

 
Arbetsmöjligheter 

Över tid har pitebornas inställning beträffande arbetsmöjligheter 

ökat. Från år 2011 har indexet haft en positiv utveckling och ökat 

12 enheter. Kvinnornas betygsindex har pendlat 12 enheter över 

tid och männens 14 enheter. Över tid har såväl män som kvinnor 

varit mindre nöjd med arbetsmöjligheterna. Det är först på 

(228 av 1057)



 

17 

 

senare år som de varit nöjd med arbetsmöjligheterna. År 2019 

blev helhetsindex 62.   

 
Tabell 3 NRI Arbetsmöjligheter över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 50 50 53 58 62 

Män 49 52 55 56 63 

Kvinnor 50 49 51 59 61 

 
Tabell 4 Arbetsmöjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 63 Kvinnor NRI 61 

Boende i annan tätort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

30-49 år  NRI 66 18-29 år NRI 55 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 70 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare  

NRI 56 

Inrikesfödd NRI 62 Utrikesfödd NRI 53 

Eftergymnasial utbildning 

>3år 

NRI 65 Förgymnasial utbildning NRI 57 

 

Mest nöjd med arbetsmöjligheterna är männen, boende i annan 

tätort, 30-49 år, de som har bott i kommunen mellan 6-10 år, 

inrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3 år. Medan kvinnorna, boende utanför tätort, åldersgruppen 18-

29 år, de som har bott i kommunen 2 år eller kortare, 

utrikesfödda samt de med en förgymnasial utbildning är minst 

nöjda med arbetsmöjligheterna. 

 
Utbildningsmöjligheter 

Betyget för utbildningsmöjligheter har sedan 2011 legat på en 

relativt jämn nivå. Högsta betyget uppnåddes 2015 med ett värde 

på 64. År 2019 blev betyget 62 och det skilde 3 enheter mellan 

män och kvinnors betyg. Sedan statistiken blev könsuppdelad 

har männens betyg pendlat 7 enheter mellan högsta och lägsta 

värdet medan kvinnornas uppfattning endast pendlat en enhet. 

Enligt Piteå kommuns målbedömning har piteborna genom 

tiderna varit nöjda när det kommer till utbildningsmöjligheter.  

 
Tabell 5 NRI Utbildningsmöjligheter över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 63 63 64 60 62 

Män 65 63 64 58 60 

Kvinnor 62 62 63 63 63 
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Tabell 6 Utbildningsmöjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 63 Män NRI 60 

Boende i annan tätort NRI 63 Boende utanför tätort NRI 61 

65-84 år  NRI 66 18-29 år NRI 48 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 70 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 58 

Inrikesfödd NRI 62 Utrikesfödd NRI 58 

Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NRI 67 Förgymnasial utbildning NRI 54 

 

Mest nöjd med utbildningsmöjligheterna är kvinnor, boende i 

annan tätort, åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 

mellan 6-10 år, inrikesfödda och de med en eftergymnasial 

utbildning längre än 3år. Medan män, boende utanför tätort, 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, utrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning är 

minst nöjda.  

 
Kommunikationer  

Pitebornas betyg gällande kommunikationer har under åren 2011 

till 2019 varierat mellan 53 och 59, en skillnad på 6 enheter. 2013 

och 2015 var betyget som högst med ett värde på 59. Kvinnornas 

och männens betyg har genom åren pendlat 7-8 enheter över tid. 

Piteborna har upplevt sig nöjda med kommunikationerna de 

senaste undersökningsåren. År 2019 upplever sig dock piteborna 

mindre nöjda med kommunikationerna, helhetsbetyget blev 53. 

 

Tabell 7 NRI Kommunikationer över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 58 59 59 55 53 

Män 56 57 60 52 52 

Kvinnor 60 61 58 58 54 

 

Tabell 8 Kommunikationer år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 54 Män NRI 52 

Boende i centralort NRI 57 Boende utanför tätort NRI 45 

65-84 år NRI 57 18-29 år NRI 44 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 62 Bott i Piteå 3-5 år NRI 54 

Utrikesfödd NRI 60 Inrikesfödd NRI 52  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NRI 57 Förgymnasial och 

gymnasial 

NRI 52 
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Det är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott 6-10 år i kommunen, 

utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3år som är mest nöjd. Minst nöjd är männen, de som bor utanför 

tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen mellan 

3-5 år, de som är inrikesfödda samt de med förgymnasial och 

gymnasial utbildning.  

 
Kommersiellt utbud 

Betyget för det kommersiella utbudet har under åren 2011-2019 

pendlat mellan 66 och 70. Sedan 2013 har betyget ökat i värde 

fram till år 2017, då värdet var som högst med ett betyg på 70. 

År 2019 sjönk det en enhet. Även om värdena har pendlat över 

tid har pitebornas uppfattning under alla undersökningsår, 

oavsett uppdelat på kön eller som helhet, varit nöjd med det 

kommersiella utbudet i kommunen. År 2019 skilde det 3 enheter 

mellan män och kvinnors betyg. 

 
Tabell 9 NRI Kommersiellt utbud över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 66 66 69 70 69 

Män 65 65 70 68 68 

Kvinnor 68 66 69 72 71 

 
Tabell 10 Kommersiellt utbud år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Det är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, 

åldersgruppen 50-64-åringar, de som bott i kommunen 3-5 år, är 

inrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3 år som är mest nöjd med det kommersiella utbudet i Piteå. 

Medan män, boende utanför tätort, åldersgruppen 18-29 år, de 

som bott i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 71 Män NRI 68 

Boende i centralort NRI 79 Boende utanför tätort NRI 55 

50-64 år NRI 73 18-29 år NRI 57 

Bott i Piteå 3-5 år  NRI 75 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 65 

Inrikesfödd NRI 70 Utrikesfödd NRI 65  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NRI 74 Förgymnasial utbildning  NRI 65 
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med förgymnasial utbildning som är minst nöjd med det 

kommersiella utbudet.  

 
Bostäder  

Över tid har pitebornas uppfattning om bostäder pendlat mellan 

54 och 65 i betyg. År 2019 blev betyget 57.  Såväl mäns som 

kvinnors uppfattning har under åren 2011-2017 minskat med 11-

12 enheter för att sedan öka något till år 2019.  

 

Som helhet har piteborna genom alla undersökningsår varit nöjd 

med området bostäder med undantag för 2017 då helhetsbetyget 

blev mindre nöjd. Männen har varit nöjd med området alla år 

som statistiken varit könsuppdelad förutom 2017 då de var 

mindre nöjda, medan kvinnorna har varit nöjd med området alla 

år. 

 

Tabell 11 NRI Bostäder över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 65 59 55 54 57 

Män 65 57 56 53 57 

Kvinnor 66 61 55 55 56 

 
Tabell 12 Bostäder år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Resultatet visar att det är män, boende i kommunens centralort 

och i annan tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i 

kommunen mellan 6-10 år, är utrikesfödd samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än 3 år som är mest nöjd med 

området bostäder undersökningsåret 2019. Kvinnor, boende 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 57 Kvinnor NRI 

56 

Boende i centralort och 

boende i annan tätort 

NRI 58 Boende utanför tätort NRI 

54 

30-49 år NRI 61 18-29 år NRI 

44 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 62 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NRI 

51 

Utrikesfödd NRI 65 Inrikesfödd NRI 

56 

Eftergymnasial utbildning >3 

år 

NRI 64 Förgymnasial 

utbildning  

NRI 

52 
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utanför tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 

11 år eller längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning är de som är minst nöjda med området bostäder.  

 

Fritidsaktiviteter/möjligheter  

Under alla undersökningsår (2011-2017) har piteborna varit nöjd 

med området fritidsaktiviteter, såväl som helhet som uppdelat 

per kön. Under tidsperioden har betyget dessutom pendlat 

marginellt, enbart en till tre enheter inom respektive kategori. År 

2019 var betyget 64, vilket indikerar att det minskat något sedan 

2017. Skillnaden mellan män och kvinnors betyg uppgick till 3 

enheter. 

 
Tabell 13 NRI Fritidsaktiviteter/möjligheter över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 65 65 66 66 64 

Män 63 63 65 65 62 

Kvinnor 66 67 67 68 65 

 

Tabell 14 Fritidsaktiviteter/möjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna 

 

Resultatet visar att kvinnor, boende i kommunens centralort, 

åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen i 6-10 år eller 

11 år och längre, är inrikesfödd samt de med en eftergymnasial 

utbildning längre än 3 år är mest nöjd med området 

fritidsaktiviteter/möjligheter. Medan män, boende utanför tätort, 

åldersgruppen 18-29 år, boende i kommunen 2 år eller kortare, 

utrikesfödda samt de med en gymnasial alternativt en 

eftergymnasial utbildning mindre än 3år är mindre nöjd.  

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 65 Män NRI 62 

Boende i centralort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

50-64 år NRI 69 18-29 år NRI 48 

Bott i Piteå 6-10 år eller 11 

år eller längre 

NRI 64 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 57 

Inrikesfödd NRI 64 Utrikesfödd NRI 55  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NRI 67 Gymnasial och 

eftergymnasial 

utbildning < 3 år  

NRI 64 
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Trygghet 

När det gäller trygghet har resultatet under undersökningsåren 

2011-2017 pendlat mellan 63 till 73, en skillnad på 10 enheter. 

År 2013 upplevde sig piteborna mycket nöjda med området 

trygghet, men mellan åren 2013 och 2015 sjönk betyget 10 

enheter. År 2019 blev helhetsbetyget 67. Skillnaden mellan män 

och kvinnors betyg var 8 enheter. 

 

Tabell 15 NRI Trygghet som helhet över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 71 73 63 65 67 

Män 74 76 66 69 71 

Kvinnor 67 70 60 61 63 

 

Tabell 16 Trygghet år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Det är främst män, de som är boende utanför tätort, 

åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 

år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år som är mest nöjd med området trygghet och därmed 

upplever sig tryggast. Medan det är kvinnor, boende i annan 

tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, inrikesfödda och de med gymnasial utbildning som är 

minst nöjda med området trygghet och därmed känner sig minst 

trygga.  

 
Rekommendation 

När det gäller i vilken utsträckning piteborna rekommenderar 

andra att flytta till Piteå har värdet pendlat mellan 69 och 76 

under åren 2011-2019. Under perioden 2011-2013 har piteborna 

som helhet varit mycket positiva till att rekommendera andra att 

flytta till Piteå. Något som har förändrats mellan 2015 års 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 71 Kvinnor NRI 63 

Boende utanför tätort NRI 68 Boende i annan tätort NRI 66 

50-64 år NRI 70 18-29 år NRI 65 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 71 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 64 

Utrikesfödd NRI 69 Inrikesfödd NRI 67  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NRI 73 Gymnasial utbildning  NRI 65 
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undersökning och 2019 års undersökning. Numer uppger sig 

piteborna positiva till att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

År 2019 blev helhetsbetyget 69. Det skiljer fyra enheter mellan 

mäns och kvinnors uppfattning, där kvinnorna är något mer 

positiva till att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

 
Tabell 17 NRI Rekommendation över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 76 76 73 74 69 

Män 74 76 71 71 67 

Kvinnor 77 76 74 77 71 

 
Tabell 18 Rekommendation år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Kvinnor, boende i annan tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de 

som har bott i kommunen mellan 6-10 år, inrikesfödda samt de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3år är mest positiv 

till att rekommendera andra att flytta till Piteå. Medan män, 

boende utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning är minst minst positiv till att 

rekommendera andra att flytta till Piteå. 

 

Medborgarnas syn på kommunens 

verksamheter (NMI) 

Nöjd medborgarindex (NMI) är en annan del av undersökningen 

och mäter hur nöjda medborgarna är med kommunens olika 

verksamheter. Genom tiderna har helhetsvärdet för hur 

medborgarna uppfattar kommunens verksamheter pendlat 

mellan 59 och 62. År 2019 blev värdet 58, vilket indikerar att 

piteborna är nöjd med kommunens verksamheter. Männens 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 71 Män NRI 67 

Boende i annan tätort NRI 71 Boende utanför tätort NRI 66 

65-84 år NRI 74 18-29 år NRI 57 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 73 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 60 

Inrikesfödd NRI 70 Utrikesfödd NRI 54  

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år  

NRI 73 Gymnasial utbildning  NRI 65 
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värde har pendlat mellan 62 som högst och 54 som lägst. En 

skillnad och ett tapp på 8 enheter mellan de två 

undersökningsåren. År 2013 var männen mindre nöjd med 

kommunens verksamheter. Kvinnornas uppfattning om 

kommunernas verksamheter har förbättrats fram till och med 

2017, men har 2019 minskat till 58. 

 

Tabell 19 NMI Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, helheten, över 

tid Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 61 59 60 62 58 

Män 62 54 59 58 57 

Kvinnor 59 63 62 65 58 

 
Tabell 20 Medborgarnas syn på kommunens verksamheter år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med kommunens verksamheter är kvinnor, boende i 

centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning som 

är längre än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende 

utanför tätort, i åldersgruppen 30-49 år, de som har bott i 

kommunen 6-10 år, inrikesfödda samt de med gymnasial 

utbildning.  

 
Bemötande och tillgänglighet 

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet har pendlat mellan 

56 och 61 vid de senaste fem mättillfällena. Högsta betyget, 61, 

uppnåddes år 2011 och lägsta betyget uppnåddes 2013 med ett 

betyg på 56. Männens betyg har pendlat 11 enheter över tid, 

medan kvinnornas betyg för bemötande och tillgänglighet har 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 58 Män NMI 57 

Boende i centralort NMI 61 Boende utanför 

tätort 

NMI 53 

65-84 år NMI 62 30-49 år NMI 53 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 64 Bott i Piteå 6-10 år NMI 56 

Utrikesfödd NMI 59 Inrikesfödd NMI 57 

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NMI 60 Gymnasial utbildning NMI 58 
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pendlat 6 enheter. Piteborna har över tid varit nöjd med 

bemötande och tillgänglighet. Med undantag för männens värde 

år 2013 då de var mindre nöjd med bemötande och tillgänglighet. 

År 2019 blev betygsindex för bemötande och tillgänglighet 59. 

Mellan män och kvinnors betyg skilde det 4 enheter.  

 

Tabell 21 NMI Medborgarnas syn på bemötande och tillgänglighet över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 61 56 59 60 59 

Män 61 50 59 55 55 

Kvinnor 61 62 60 64 59 

 
Tabell 22 Medborgarnas syn på bemötande och tillgänglighet år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort/annan 

tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som har bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning 

som är längre än tre år. Medan de som är minst nöjda är män, de 

som bor utanför tätorten, de i åldersgruppen 30-49 år, de som 

bott i kommunen 6-10 år, inrikesfödda samt de med 

förgymnasial utbildning. 

 

I tabellen kan man utläsa att boende utanför tätort, åldersgruppen 

30-49 år, de som bott i Piteå 6-10 år samt de med förgymnasial 

utbildning är mindre nöjda med bemötandet och 

tillgängligheten. 

 

 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 59 Män NMI 55 

Boende i centralort eller 

annan tätort 

NMI 60 Boende utanför 

tätort 

NMI 51 

65-84 år NMI 62 30-49 år NMI 54 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 68 Bott i Piteå 6-10 år NMI 50 

Utrikesfödd NMI 62 Inrikesfödd NMI 57 

Eftergymnasial utbildning >3 

år 

NMI 61 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 54 
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Förskola 

Betyget för förskola har vid de senaste fem mättillfällena pendlat 

mellan 60 och 68. Sämsta betyget uppmättes 2011, sedan det året 

har betyget ökat med 8 enheter. Piteborna uppger sig vara nöjd 

med förskolan. Intressant att notera är att kvinnornas betyg 

genom åren har pendlat 14 enheter, medan männens betyg endast 

pendlat 5 enheter. År 2019 var betyget 68. 

 
Tabell 23 NMI Medborgarnas syn på förskolan över tid, Piteå  

 
Tabell 24 Medborgarnas syn på förskolan år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen mellan 3-5 år 

och 6-10 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning 

som är längre än 3 år. Medan de som är minst nöjd är männen, 

boende utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 2 år eller kortare, inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning.  

 
Grundskola 

Betyget för grundskola har över tid pendlat mellan 60 och 65. 

Lägsta värdet uppnåddes 2011 för att sedan successivt öka igen. 

Männens betyg för grundskolan har pendlat 2 enheter, medan 

kvinnornas betyg för grundskolan pendlat 8 enheter över tid. 

Piteborna har genom åren varit nöjda. Den totala bedömningen 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 60 64 64 68 68 

Män 62 62 63 63 67 

Kvinnor 59 66 66 73 68 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 68 Män NMI 67 

Boende i centralort NMI 72 Boende utanför tätort NMI 59 

65-84 år NMI 71 18-29 år NMI 63 

Bott i Piteå 3-5 år eller 6-

10 år 

NMI 79 

 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NMI 65 

Utrikesfödd NMI 75 Inrikesfödd NMI 67 

Eftergymnasial utbildning 

> 3 år 

NMI 72 Gymnasial utbildning NMI 65 
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för år 2019 blev 62, vilket innebär att medborgarna var nöjda 

med grundskolan. 

 

Tabell 25 NMI Medborgarnas syn på grundskolan över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 60 62 62 65 62 

Män 60 60 62 62 62 

Kvinnor 60 64 62 68 62 

 
Tabell 26 Medborgarnas syn på grundskolan år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd med grundskolan är kvinnor och män, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 2 år eller kortare tid, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. Medan minst 

nöjd är kvinnor och män, boende utanför tätort, de i 

åldersgruppen 30-49 år, de som bott i kommunen 3-5 år, 6-10 år 

och 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med gymnasial 

utbildning. 

 

Gymnasieskolan 

Betyget för gymnasieskolan har pendlat mellan 63 och 68 över 

tid. Precis som betyget för förskolan och grundskolan uppmättes 

sämsta betyget år 2011. Sedan år 2015 har värdet ökat tre 

enheter. Männens betyg har pendlat 5 enheter över tid, medan 

kvinnornas betyg har pendlat 9 enheter. Piteborna har genom alla 

undersökningsår varit nöjd med gymnasieskolan. År 2019 låg 

det samlade betyget för gymnasieskolan på 68. 

 
 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor 

Män 

NMI 62 

NMI 62 

Kvinnor 

Män 

NMI 62 

NMI 62 

Boende i centralort NMI 67 Boende utanför tätort NMI 53 

65-84 år NMI 66 30-49 år NMI 59 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare tid 

NMI 70 

 

Bott i Piteå 3-5 år, 6-10 år, 

11 år eller längre 

NMI 61 

Utrikesfödd NMI 64 Inrikesfödd NMI 62 

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år 

NMI 66 Gymnasial utbildning NMI 59 
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Tabell 27 NMI Medborgarnas syn på gymnasieskolan över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 63 67 65 68 68 

Män 63 64 65 64 68 

Kvinnor 63 70 64 72 67 

 

Tabell 28 Medborgarnas syn på gymnasieskolan år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är män, boende i centralort, de i åldersgruppen 18-29  

år, de som bott i kommunen 2 år eller kortare tid, inrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning. Medan minst nöjd är 

kvinnor, boende utanför tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de 

som bott i kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning. 

 

Sammantaget visar medborgarundersökningen från 2019 att 

förskola och gymnasieskola får lika betyg jämfört med 2017 års 

resultat, medan grundskolan får ett lägre resultat.  

 

Äldreomsorg 

Värdet för äldreomsorg har pendlat genom åren, mellan 43 och 

49. Sedan år 2013, då betyget var som lägst på 43, har betyget 

ökat med 6 enheter. Männens betyg har pendlat 9 enheter över 

tid medan kvinnornas betyg har pendlat 5 enheter. År 2019 blev 

betyget som helhet 49, något som visar på att piteborna var 

mindre nöjd med äldreomsorgen. Det gäller att påminna sig om 

att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning, 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NMI 68 Kvinnor NMI 

67 

Boende i centralort NMI 71 Boende utanför tätort NMI 

63 

18-29 år NMI 72 30-49 år NMI 

63 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare tid 

NMI 73 

 

Bott i Piteå 6-10 år NMI 

64 

Inrikesfödd NMI 68 Utrikesfödd NMI 

64 

Eftergymnasial utbildning 

<3 år, Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NMI 71 Gymnasial utbildning NMI 

66 
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inte en undersökning som grundar sig på faktiska resultat inom 

äldreomsorgen. 

 
Tabell 29 NMI Medborgarnas syn på äldreomsorg, över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 45 43 45 47 49 

Män 43 40 45 43 49 

Kvinnor 47 46 45 50 49 

 

Tabell 30 Medborgarnas syn på äldreomsorg år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd med äldreomsorgen är kvinnor och män, de som bor i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 3-5 år, utrikesfödda samt de med en eftergymnasial 

utbildning. Medan minst nöjd är kvinnor och män, de som bor 

utanför tätorten, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning.  

 
Stöd för utsatta personer 

Betyget för stöd för utsatta personer har över tid pendlat mellan 

48 och 51. Kvinnornas betyg har pendlat 5 enheter, medan 

männens värde har pendlat 8 enheter. År 2019 blev betyget 48 

vilket visar på att piteborna var mindre nöjd med stödet till 

utsatta personer och det skilde 5 enheter mellan män och 

kvinnors betyg. 

 
Tabell 31 NMI Medborgarnas syn på stöd för utsatta personer över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 48 51 51 47 48 

Män 48 50 52 44 46 

Kvinnor 48 53 50 50 51 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor 

Män 

NMI 49 

NMI 49 

Kvinnor 

Män 

NMI 49 

NMI 49 

Boende i centralort NMI 53 Boende utanför tätort NMI 43 

65-84 år NMI 53 18-29 år NMI 44 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 65 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 47 

Utrikesfödd NMI 62 Inrikesfödd NMI 48 

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NMI 55 Gymnasial utbildning NMI 45 
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Tabell 32 Medborgarnas syn på stöd för utsatta personer år 2019, mest respektive 

minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med stöd för utsatta personer är kvinnor, de som bor i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott 

i kommunen mellan 3-5 år, utrikesfödda samt de med en 

förgymnasial utbildning. Medan män, de som bor utanför tätort, 

de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i kommunen mellan 6 

till 10 år, inrikesfödda och de med gymnasial utbildning är minst 

nöjd med stödet för utsatta personer. 

 
Räddningstjänsten 

Betyget för räddningstjänsten har vid de 5 senaste mättillfällena 

pendlat mellan 78-83. År 2013 var männen nöjd med 

räddningstjänsten, övriga undersökningsår har såväl kvinnor 

som män som helheten uppgett sig vara mycket nöjd med 

räddningstjänsten. 

Tabell 33 NMI Medborgarnas syn på räddningstjänsten över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 78 78 79 82 83 

Män 78 74 78 81 82 

Kvinnor 78 81 80 82 83 

 

Tabell 34 Medborgarnas syn på räddningstjänsten år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 51 Män NMI 46 

Boende i centralort NMI 50 Boende utanför tätort NMI 45 

18-29 år NMI 52 30-49 år NMI 44 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 61 Bott i Piteå 6-10 år NMI 43 

Utrikesfödd NMI 54 Inrikesfödd NMI 48 

Förgymnasial utbildning NMI 52 Gymnasial utbildning NMI 45 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 

83 

Män NMI 

82 

Boende i centralort NMI 

84 

Boende utanför tätort NMI 

81 

50-64 år NMI 

85 

18-29 år, 65-84 år NMI 

81 

Bott i Piteå 3-5 och 

6-10 år 

NMI 

83 

Bott i Piteå  2 år eller kortare 

tid 

NMI 

79 

Utrikesfödd NMI 

86 

Inrikesfödd NMI 

82 

Eftergymnasial 

utbildning <3 år 

NMI 

87 

Förgymnasial utbildning, 

eftergymnasial utbildning >3 

år 

NMI 

80 
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Mest nöjd med räddningstjänsten är kvinnor, boende i 

kommunens centralort, i åldersgruppen 50-64 år, de som bott i 

kommunen 3-5 och 6-10 år, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än tre år.  Medan minst nöjd är 

män, boende utanför tätort, i åldersgrupperna 18-29 år och 65-

84 år, de som bott i kommunen två år eller kortare tid samt de 

förgymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare 

än tre år.  

 
Gång- och cykelvägar 

Betyget för gång- och cykelvägar har varit relativt konstant över 

tid, det har endast pendlat 4 enheter, mellan 57 till 61. Mäns 

betyg har pendlat fem enheter över tid och kvinnors betyg 6 

enheter. Genom åren har piteborna varit nöjda med gång- och 

cykelvägar. År 2019 blev betyget 57. 

 

Tabell 35 NMI Medborgarnas syn på gång- och cykelvägar över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 58 57 59 61 57 

Män 56 55 60 57 56 

Kvinnor 61 59 59 64 58 

 
Tabell 36 Medborgarnas syn på gång- och cykelvägar år 2019, mest respektive 

minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, utrikesfödda, samt de med en eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år. Medan minst nöjda är män, de som bor utanför 

tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 3-5 

år, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 58 Män NMI 56 

Boende i centralort NMI 61 Boende utanför 

tätort 

NMI 52 

65-84 år NMI 60 18-29 år NMI 54 

Bott i Piteå 2 år eller kortare NMI 67 Bott i Piteå 3-5 år NMI 52 

Utrikesfödd NMI 69 Inrikesfödd NMI 56 

Eftergymnasial utbildning < 3 

år 

NMI 64 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 48 
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Gator och vägar 

Betyget för gator och vägar har pendlat mellan 51 och 56 genom 

åren. Såväl männens som kvinnornas betyg har rört sig 6 enheter 

över tid. År 2013, 2015 och 2019 var helheten mindre nöjd med 

kommunens gator och vägar. År 2019 var helhetsbetyget 53. Det 

skilde 4 enheter mellan män och kvinnors betyg år 2019. 

 
 

Tabell 37 NMI Medborgarnas syn på gator och vägar över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 56 51 53 55 53 

Män 55 49 53 50 51 

Kvinnor 58 53 53 59 55 

 

Tabell 38 Medborgarnas syn på gator och vägar år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i centralort, de i åldersgruppen 65-

84 år, de som bott i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. 

Medan minst nöjd är män, de som bor utanför tätort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

 

Idrott- och motionsanläggningar 

Värdet för idrott- och motionsanläggningar har legat relativt 

stabilt över tid. Under åren 2011-2019 har piteborna varit nöjda 

med idrotts- och motionsanläggningar. Kvinnorna har genom 

åren varit mest nöjda med området. Störst skillnad mellan män 

och kvinnor återfinns under åren 2011 och 2013. År 2015 skilde 

det enbart 2 enheter mellan män och kvinnors upplevelse för att 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 55 Män NMI 51 

Boende i centralort NMI 57 Boende utanför tätort NMI 46 

65-84 år NMI 57 18-29 år NMI 47 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NMI 73 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 51 

Utrikesfödd NMI 63 Inrikesfödd NMI 53 

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NMI 60 Förgymnasial utbildning NMI 47 
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sedan öka till en skillnad på 9 enheter undersökningsåret 2017. 

År 2019 blev helhetsbetyget 61. 

 

Tabell 39 NMI Medborgarnas syn på idrott- och motionsanläggningar över tid, 

Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 64 64 64 62 61 

Män 60 59 63 57 61 

Kvinnor 68 68 65 66 62 

 
Tabell 40 Medborgarnas syn på idrotts- och motionsanläggningar år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna) 

 

Mest nöjd är kvinnor, de som bor i centralort, de i åldersgruppen 

50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 år, utrikesfödda 

och de med en eftergymnasial utbildning längre än tre år. Medan 

minst nöjd är män, de som bor utanför tätort, de i 

åldersgrupperna 18-29 år, de som bott i kommunen 3-5 år och 

11 år eller längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning. 

 
Kultur 

Betyget för kultur har pendlat mellan 65 och 68 vid de fem 

senaste mättillfällena. 2019 var helhetsbetyget 66, vilket 

indikerar att medborgarna som helhet var nöjd med området 

kultur. Männens betyg har pendlat 7 enheter under åren 2011-

2019, medan kvinnornas betyg har pendlat 2 enheter. År 2019 

var skillnaden mellan män och kvinnors betyg 6 enheter. 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 62 Män NMI 

61 

Boende i centralort NMI 64 Boende utanför tätort NMI 

57 

50-64 år NMI 66 18-29 år NMI 

54 

Bott i Piteå  6-10 år NMI 67 

 

Bott i Piteå  3-5 år, 11 år 

eller längre 

NMI 

61 

Utrikesfödd NMI 70 Inrikesfödd NMI 

61 

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år 

NMI 65 Förgymnasial utbildning NMI 

52 
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Tabell 41 NMI Medborgarnas syn på kultur över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 

67 65 68 65 66 

Män 64 60 67 60 63 

Kvinnor 71 69 69 71 69 

 

Tabell 42 Medborgarnas syn på kultur år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna  

 

Mest nöjd med området kultur är kvinnor, de som bor i annan 

tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 3-5 

år och 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med 

eftergymnasial utbildning. Minst nöjda är män, de som bor 

utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning. 

 

Miljöarbete 

Värdet för miljöarbete har befunnit sig på en relativt konstant 

nivå över tid förutom det senaste undersökningsåret då det 

minskat till 56. Betyget har pendlat mellan 56 som lägst och 61 

som högst vid de fem senaste mättillfällena. Männens betyg har 

pendlat 5 enheter, medan kvinnornas betyg har pendlat 6 enheter 

över tid. 

 

Tabell 43 NMI Medborgarnas syn på miljöarbete över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 59 61 60 61 56 

Män 57 59 60 61 56 

Kvinnor 61 62 60 61 56 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 69 Män NMI 63 

Boende i annan tätort NMI 69 Boende utanför 

tätort 

NMI 62 

65-84 år NMI 70 18-29 år NMI 59 

Bott i Piteå  3-5 år, 11 år eller 

längre 

NMI 66 Bott i Piteå 6-10 år NMI 60 

Inrikesfödd  NMI 66 Utrikesfödd NMI 63 

Eftergymnasial utbildning, 

såväl <3 år som >3år 

NMI 68 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 57 

(246 av 1057)



 

35 

 

Tabell 44 Medborgarnas syn på miljöarbete år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna - uppdaterad 

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare och 3-5 år, utrikesfödda samt de med gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. Medan de som är minst nöjd är män, 

boende utanför tätort, i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 11 år eller längre, inrikesfödda samt de som har en 

förgymnasial utbildning. 

 
Renhållning och sophämtning 

Helhetsbetyget för renhållning och sophämtning har genom åren 

pendlat mellan 67 och 72. Männens betyg har pendlat 5 enheter 

och kvinnornas betyg 7 enheter över tid.  Piteborna har genom 

åren varit nöjda med området renhållning- och sophämtning. År 

2017 uppgav sig kvinnorna vara mycket nöjd med renhållning- 

och sophämtning. År 2019 blev betyget 69 och det skilde 4 

enheter mellan män och kvinnors betyg. 

 
Tabell 45 NMI Medborgarnas syn på renhållning- och sophämtning över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 67 69 70 72 69 

Män 66 65 70 69 67 

Kvinnor 68 73 71 75 71 

 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 

56 

Män NMI 

56 

Boende i kommunens 

centralort 

NMI 

60 

Boende utanför 

tätort 

NMI 

51 

65-84 år NMI 

61 

18-29 år NMI 

50 

Bott i Piteå 2 år eller kortare, 

3-5 år 

NMI 

58 

 

Bott i Piteå 11 år 

eller längre 

NMI 

56 

Utrikesfödd NMI 

67 

Inrikesfödd NMI 

55 

Gymnasial, 

eftergymnasial<3år, 

eftergymnasial >3 år 

utbildning 

NMI 

57 

Förgymnasial 

utbildning 

NMI 

50 
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Tabell 46 Medborgarnas syn på renhållning och sophämtning år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i annan tätort, de i åldersgruppen 

50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 år, är 

utrikesfödda samt har en eftergymnasial utbildning som är 

längre än tre år. Medan minst nöjd är män, boende utanför tätort, 

de i åldersgruppen 18-29  år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, är inrikesfödda samt har en förgymnasial utbildning. Det 

råder en skillnad på 13 enheter mellan åldersgrupperna som är 

mest respektive minst nöjd. 

 

Vatten- och avlopp 

Betyget för vatten- och avlopp har genom åren pendlat mellan 

83 och 85. Över tid har piteborna varit mycket nöjda med detta 

område. 2019 blev helhetsbetyget för vatten- och avlopp 83 och 

det skilde 5 enheter mellan män och kvinnors betyg. 

 

Tabell 47 NMI Medborgarnas syn på vatten- och avlopp över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 84 85 85 85 83 

Män 84 83 86 83 81 

Kvinnor 84 88 85 87 86 

 

Tabell 48 Medborgarnas syn på vatten och avlopp år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 71 Män NMI 67 

Boende i annan tätort NMI 71 Boende utanför tätort NMI 67 

50-64 år NMI 72 18-29 år NMI 59 

Bott i Piteå  6-10 år NMI 79 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 68 

Utrikesfödd NMI 80 Inrikesfödd NMI 68 

Eftergymnasial utbildning 

< 3 år 

NMI 73 Förgymnasial utbildning NMI 62 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 86 Män NMI 81 

Boende i kommunens 

centralort 

NMI 83 Boende utanför 

tätort 

NMI 82 

18-29 år NMI 87 30-49 år, 65-84 år NMI 81 

Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 84 Bott i Piteå 3-5 år NMI 76 

Inrikesfödd NMI 83 Utrikesfödd NMI 81 

Förgymnasial utbildning NMI 86 Gymnasial 

utbildning 

NMI 82 
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Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

Medan minst nöjda är män, boende utanför tätort, de i 

åldersgrupperna 30-49 år och 65-84 år, de som bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med gymnasial utbildning. 

 

Upplevt inflytande (NII)  

Medborgarnas nöjdhet kring inflytande på kommunala beslut 

och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index: NII) är en av de tre 

delarna i medborgarundersökningen. Indexet består av fyra 

indikatorer; information, kontakt, påverkan och förtroende. 

Genom undersökningsåren 2011-2019 har värdet pendlat mellan 

39 som lägst och 46 som högst. 2019 blev värdet 39. Männens 

betyg har sedan år 2011 minskat 12 enheter medan kvinnornas 

betyg har minskat 3 enheter. År 2019 visar såväl helhetsbetyget 

samt männens betyg ett missnöje över det upplevda inflytandet. 

Kvinnornas värde indikerar att de är mindre nöjda med det 

upplevda inflytandet och det råder en skillnad på 3 enheter 

mellan män och kvinnors betyg. 

 

Tabell 49 NII Upplevt inflytande över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 46 41 39 39 39 

Män 49 39 38 38 37 

Kvinnor 43 42 40 41 40 

 
Tabell 50 Upplevt inflytande år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

När det gäller upplevt inflytande är det främst kvinnor, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 40 Män NII 37 

Boende i centralort NII 42 Boende utanför 

tätort 

NII 35 

65-84 år NII 42 18-29 år NII 35 

Bott i Piteå 2 år eller kortare NII 52 Bott i Piteå 3-5 år  NII 32 

Utrikesfödd NII 46 Inrikesfödd NII 38 

Eftergymnasial utbildning >3 

år  

NII 45 Gymnasial utbildning  NII 36 
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i kommunen 2 år eller kortare, de som är utrikesfödd samt de 

med en eftergymnasial utbildning längre 3 år som är mest nöjd. 

Medan män, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 3-5 år, de som är inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning är minst nöjd med det upplevda 

inflytandet. 

 
Information 

När det gäller betyget för information har betyget pendlat mellan 

55 och 60 mellan 2011 och 2019. Männens betyg har pendlat 13 

enheter. Kvinnornas betyg har pendlat 4 enheter och därmed 

varierat mindre genom åren. År 2013, 2015 och 2017 var 

männen mindre nöjda, medan kvinnorna samt helheten 

uppvisade ett värde som indikerar att de var nöjd med den 

information som kommunen gav. 2019 var helhetsbetyget 55 och 

kvinnornas och männens betyg hade närmat sig varandra i större 

utsträckning än tidigare undersökningsår. 

 

Tabell 51 NII Information över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 60 58 57 55 55 

Män 55 43 43 42 55 

Kvinnor 59 60 57 58 56 

 

Tabell 52 Information år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Mest nöjd med informationen är kvinnor, boende i kommunens 

centralort, de i åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen 

6-10 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning 

längre än 3 år. Medan männen, de boende utanför tätort, 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 56 Män NII 55 

Boende i 

centralort 

NII 57 Boende utanför tätort NII 52 

50-64 år NII 61 18-29 år NII 46 

Bott i Piteå 6-

10 år  

NII 58 Bott i Piteå 2 år eller kortare, 3-5 år, 

11 år eller längre 

NII 55 

Utrikesfödd NII 59 Inrikesfödd NII 55 

Eftergymnasial 

utbildning >3 

år  

NII 60 Förgymnasial utbildning  NII 52 
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åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, 3-5 år samt de som bott i kommunen 11 år eller längre 

är minst nöjda med informationen. 

 
Kontakt  

Betyget för kontakt har sedan det började mätas 2011 pendlat 

mellan 45 och 52. År 2019 blev helhetsbetyget 47 och skillnaden 

mellan män och kvinnors uppfattning blev 8 enheter. Under alla 

undersökningsår har piteborna upplevt sig mindre nöjd med 

kontakten med kommunen. 

 
Tabell 53 NII Kontakt över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 52 49 45 48 47 

Män 52 48 46 46 43 

Kvinnor 52 50 44 51 51 

 
Tabell 54 Kontakt år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med kontakten med kommunen är kvinnor, boende i 

kommunens centralort eller i annan tätort, de i åldersgruppen 65-

84 år, de som har bott i kommunen mellan 6-10 år, utrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. 

Medan det är männen, de boende utanför tätort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, de inrikesfödda samt de gymnasial utbildning som är 

minst nöjda med kontakten med kommunen.  

 
Påverkan  

Betyget för påverkan har under undersökningsåren 2011-2019 

pendlat mellan 36 och 42. År 2019 blev helhetsbetyget 37. Såväl 

männens som kvinnornas betyg har genom åren pendlat 7 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 51 Män NII 43 

Boende i centralort eller i 

annan tätort 

NII 49 Boende utanför 

tätort 

NII 44 

65-84 år NII 54 18-29 år NII 31 

Bott i Piteå 6-10 år NII 60 Bott i Piteå 11 år 

eller längre 

NII 45 

Utrikesfödd NII 57 Inrikesfödd NII 46  

Eftergymnasial utbildning >3 

år  

NII 55 Gymnasial utbildning  NII 43 
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enheter. Åren 2013-2019 var piteborna missnöjda beträffande 

möjligheterna till påverkan. Männen har under samma tidsperiod 

upplevt sig missnöjd med möjligheten att påverka, medan 

kvinnorna upplevt sig missnöjda under 2015 och 2019.  

 
Tabell 55 NII Påverkan över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 42 39 36 38 37 

Män 43 36 37 37 37 

Kvinnor 41 43 36 40 38 

 

Tabell 56 Påverkan, år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Mest nöjd med möjligheten att påverka är kvinnor, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än 3 år. Medan män, boende 

utanför tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i 

kommunen 3-5 år eller 11 år eller längre, inrikesfödda samt de 

med en gymnasial utbildning är minst nöjd med möjligheten att 

påverka.  

 

Som framgår av siffrorna i tabellen ovan är det dock många 

kategorier som är missnöjda med möjligheten att påverka. Det 

handlar om kvinnor samt de kategorier som är minst nöjda enligt 

tabellen ovan. 

 
 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 38 Män NII 37 

Boende i centralort NII 42 Boende utanför tätort NII 32 

65-84 år NII 40 30-49 år NII 34 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NII 50 Bott i Piteå, 3-5 år samt 11 

år eller längre 

NII 36 

Utrikesfödd NII 40 Inrikesfödd NII 37  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år  

NII 44 Gymnasial utbildning  NII 35 

(252 av 1057)



 

41 

 

Förtroende 

Betyget för förtroende har genom åren pendlat mellan 43 och 52. 

Sedan 2011 då betyget var 52 har det minskat 8 enheter. 

Männens betyg har genom åren pendlat 15 enheter, medan 

kvinnornas betyg pendlat 6 enheter. Piteborna som helhet har 

uppgett sig vara mindre nöjd mellan undersökningsåren 2011-

2019 med undantag för år 2011 då männen uppgav sig vara 

nöjda beträffande förtroendet. 2019 var betyget 44 och det rådde 

en skillnad mellan män och kvinnors betyg på 7 enheter. 

 
Tabell 57 NII Förtroende över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 52 47 44 43 44 

Män 55 43 43 42 40 

Kvinnor 50 51 45 45 47 

 

Tabell 58 Förtroende år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjda med förtroendet är kvinnor, de som bor i kommunens 

centralort, åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 3-5 

år, inrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende utanför 

tätort, åldersgrupperna 18-29 år och 30-49 år, de som bott i 

kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning.  

 

 

  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 47 Män NII 40 

Boende i centralort NII 47 Boende utanför tätort NII 38 

65-84 år NII 50 18-29 år och 30-49 år NII 38 

Bott i Piteå 3-5 år  NII 54 Bott i Piteå 6-10 år NII 48 

Inrikesfödd NII 44 Utrikesfödd NII 43  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år  

NII 53 Förgymnasial 

utbildning 

NII 37 
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Metodkapitel 
 

Genomförande av undersökningen 

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är ett verktyg 

för kommunerna att ta pulsen på hur invånarna uppfattar 

kvaliteten på dess olika verksamheter. Undersökningen kan 

också ge en indikator på styrkor och svagheter inom kommunen. 

Resultatet kan sedan ligga till grund för hur kommunen kan 

utveckla och förbättra sin service för att bättre överensstämma 

med kommuninvånarnas behov. 

 

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s 

medborgarundersökning och 2019 deltog sammanlagt 135 

kommuner. I denna rapport redovisas resultatet för Piteå 

kommun över tid (undersökningsåren 2011-2019) samt 

resultatet för 2019.  

 

2019 års medborgarundersökning genomfördes under 

tidsperioden 23 augusti till och med 4 november. Det var sjunde 

gången som kommunen deltog i undersökningen sedan 2007. Ett 

slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades, en så kallad urvalsundersökning där SCBs register 

över totalbefolkningen utgör urvalsram. Vid samtliga utskick 

fick uppgiftslämnaren information om att frågorna även kunde 

besvaras på webben samt inloggningsuppgifter till webbenkäten. 

Webbenkäten kunde besvaras på svenska, engelska, finska och 

spanska. Pappersenkäten var på svenska och det var möjligt för 

uppgiftslämnaren att få en pappersenkät på arabiska.   

 

Svarsandelen för Piteå kommun blev 42 procent 2019, tre 

procentenheter högre än undersökningsåret 2017. 

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 

41 procent. Även om det självfallet är säkrare att göra statistik 

utan bortfall, finns olika statistiska metoder för att kompensera 
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för bortfallet. På SCB används viktning av svaren, vilket innebär 

att om en viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande 

till populationen, väger den gruppens svar tyngre i resultaten. I 

medborgarundersökningen används juridiskt kön och ålder för 

denna viktning. SCB:s metod för att avgöra om skillnaderna i 

betygsindex mellan åren eller mellan olika kommuner är 

statistiskt säkerställda utgår ifrån en jämförelse av intervaller 

mellan indexvärden. Överlappande indexvärden anses inte 

statistiskt säkerställda. 

 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss 

försiktighet, då verksamheter och förhållanden kan variera 

mellan olika kommuner. Det kan finnas skillnader mellan 

kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka 

inte fångas av undersökningen. Exempelvis kan det ha inträffat 

något specifikt positivt respektive negativt inom en specifik 

kommuns verksamhet som påverkat svaren i en viss riktning. 

Detta återfinns dock inte i analysen som helhet.  

 
Tre områden som mäter olika index 

Medborgarundersökningen är som nämnts tidigare en 

attitydundersökning som omfattar tre områden som mäter olika 

index. Nämligen på vilket sätt medborgarna: 

 

 uppfattar kommunen som en plats att bo och leva på 

(Nöjd-Region-Index, NRI) 

 

 uppfattar möjligheterna till inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII) 

 

 uppfattar kommunens olika verksamheter (Nöjd-

Medborgar-Index, NMI) 
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Del ett i enkätundersökningen är Nöjd-Region-Index (NRI) och 

består av sju frågeområden. Förutom frågor inom dessa 

frågeområden så finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för 

det undersökta området (NRI). Helhetsbetyget fås genom tre 

frågor som mäter helhetsbedömningen av kommunen som en 

plats att bo och leva på, det vill säga: 

 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en 

plats att bo och leva på? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en 

plats att bo och leva på? 

 Föreställ dig en plats om är perfekt att bo och leva på. 

Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun 

kommer? 

 

Här finns även en fråga om Rekommendation ”Kan du 

rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”. 

Detta är en så kallad målvariabel, en fråga som förväntas vara 

nära sammankopplat med helhetsbetyget och är inte så konkret 

som frågor i ”vanliga” frågeområden. Den är därför inget 

”vanligt” frågeområde utan ligger utanför modellen, då det 

annars finns en risk att övriga frågeområdens samvariation med 

helhetsbetyget skulle framstå som väldigt små, och 

Rekommendation får den särklassigt högsta påverkansgraden.  

 

Del två i enkätundersökningen är Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

och består av 13 frågeområden. Den här delen av enkäten 

innehåller flest frågor och handlar om de kommunala 

verksamheterna. Förutom frågor inom dessa frågeområden så 

finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för det undersökta 

området (NMI); nämligen: 

 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika 

verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 

förväntningar? 
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 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika 

verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal 

anser du att din kommun kommer? 

 

I del två finns det även några frågor om Bemötande och 

Tillgänglighet. På samma sätt som Rekommendation ligger 

också Bemötande och tillgänglighet utanför modellen i NMI-

delen. 

 

Del tre i enkätundersökningen är Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

och består av fyra frågeområden. Utöver frågorna inom dessa 

frågeområden så finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för 

det undersökta området (NMI): 

 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande 

invånarna har över kommunens beslut och 

verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 

invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas 

insyn och inflytande över kommunens verksamheter och 

beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas 

insyn och inflytande kommer i din kommun? 

 

Det övergripande resultatet visas för varje område med ett värde 

på 0-100 2 . Desto högre indexvärde, desto nöjdare är 

medborgarna med frågeområdet. Ett lågt betygsindex behöver 

dock inte per automatik betyda att det området är mest angeläget 

att förbättra. Det kan finnas andra områden som vid en 

förbättring skulle få ett större genomslag på den totala nöjdheten, 

och det är där de så kallade effektmåtten kommer in. Effektmått 

                                                 
2 Varje fråga besvaras utifrån en skala 1-10, där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. 

Varje faktor mäts genom en eller flera frågor. För varje faktor – till exempel. 
bostäder – räknas svaren till de frågor som ingår i faktorn ihop och omräknas 
till ett index på 0-100.  
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är ett mått på hur betygsförändringar av ett frågeområde 

påverkar helhetsbetyget. Det vill säga ett mått på samvariationen 

mellan frågeområdet och helhetsbetyget, baserat på inkomna 

svar.  

 

Effektmått beräknas genom en regressionsanalys. Om det inte 

finns något klart samband mellan vilket betyg man ger 

frågeområde X och helhetsbetyget (NRI, NMI eller NII) ger det 

ett lågt effektmått. Om det däremot är ett högt samband mellan 

ett frågeområde och helhetsbetyget ger det ett högt effektmått. I 

genomsnitt ger man högre helhetsbetyg ju nöjdare man är med 

frågeområdet. Frågeområden med låga betygsindex och höga 

effektmått bör prioriteras i första hand. 

 

Kommunikationsinsats för att öka svarsfrekvensen 

Undersökningsåret 2017 var svarsfrekvensen för såväl Piteå 

kommun som för övriga kommuner låg. För Piteås del besvarade 

39 procent av de tillfrågade piteborna enkätundersökningen år 

2017. Under 2019 har vi därför försökt att informera bredare om 

undersökningen i olika kanaler för att öka svarsfrekvensen. 

Genom bland annat riktade kommunikationsinsatser via lokala 

medier och gratistidning, via kommunens kanaler, genom 

affischering och spridning av vykort ökade svarsfrekvensen med 

tre enheter. De riktade kommunikationsinsatserna genomfördes 

i samarbete med kommunikationsavdelningen på 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Tanken är att med hjälp av 2019 års resultat presentera och 

sprida information till medborgarna om konkreta resultat kring 

vad som genomförts inom respektive undersökningsområde och 

vad som planeras att genomföras. Detta för att informera 

medborgarna om vad som sker i vår kommun samt för att skapa 

ett intresse för att besvara enkäten kommande undersökningsår.  
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Kommunikationsmål 

Kommunikationsmålet är att så många pitebor som möjligt ska 

känna att deras åsikt är viktig och betyder något. En känsla som 

förhoppningsvis leder till handling så att målet att nå en högre 

svarsfrekvens på medborgarundersökningen kan uppfyllas. 
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Förvaltningarnas fortsatta arbete 

 

Rapporten Medborgarundersökning Piteå 2019 och SCB:s 

tabell och diagrambilaga 2019 är att betrakta som underlag med 

information och fakta. Underlagen kan tillsammans med annan 

verksamhetsnära statistik och analys nyttjas av respektive 

förvaltning och verksamhet i sitt fortsatta utvecklingsarbete.  

 

Viktiga frågeställningar att beakta och arbeta vidare med under 

detta arbete kan vara: 

- Hur har resultaten utvecklats över tid? Finns det några 

generella mönster? Är det något frågeområde som 

särskiljer sig? 

- Vad har hänt inom respektive verksamhet under den 

tidsperiod som undersökningarna har genomförts? Vilka 

förändringar har genomförts i respektive verksamhet? 

Kan dessa förändringar ha påverkat medborgarnas 

attityder?  

- Har kommunikationen/dialogen förändrats under 

undersökningsperioden? Hur ser 

informationen/kommunikationen/dialogen ut för 

närvarande? Bör den förändras för att nå ut på ett bättre 

sätt?  

- Finns det skillnader i män och kvinnors uppfattning om 

verksamheten? Vad kan dessa skillnader bero på? Finns 

det skillnader i män och kvinnors beteendemönster i 

relation till verksamheten? Om det finns skillnader i 

beteendemönster – hur kan man möta dessa i så fall? 

- Finns det skillnader i uppfattning om verksamheten 

utifrån boendeort, ålder, utbildningsbakgrund och om 

man är inrikes- eller utrikesfödd? Vad kan dessa 

skillnader i så fall bero på? 
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- På vilket sätt kan vi arbeta vidare med resultatet/analysen 

(kommunikation, information, förändrade arbetssätt, 

processer m.m.)? 

 

Utifrån de bildspel som kommer att tas fram kan förvaltningarna 

arbeta vidare med resultatet för att kunna återkoppla konkret 

information till piteborna om vad som pågår och planeras inom 

respektive område. 
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Bakgrund
Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter (MR), och riktlinjerna 
tydliggör hur den planen ska förverkligas. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald 
som grund, är det mål som arbetet har sin utgångspunkt i.

Kommunfullmäktige har i reglementet tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma 
ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och dess 
konventioner utgör utgångspunkt i arbetet med Agenda 2030 som i Piteå kommun ingår i det 
ordinarie arbetet. 

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 MR. Det är i alla kommunala verksamheter och aktiviteter 
som vårt grundarbete och möten med rättighetsbärarna sker.

De av Kommunstyrelsen (KS) antagna riktlinjerna följs upp i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. KS följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i 
hela organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin verksamhet. Kommuninternt är 
förvaltningschefsgruppen styrgrupp, Beredningsgrupp MR Mångfald följer arbetet och initierar 
insatser, Kommunledningsförvaltningen samordnar och varje förvaltning ansvarar för att driva 
arbetet så att alla verksamheter arbetar utifrån mänskliga rättigheter.

Riktlinjerna utgår från kommunens fyra roller – formulering Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) – som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Analys av resultat utifrån uppföljning för 2019 
Rollen som Samhällsaktör 
Som helhet görs ett mycket gott arbete i förvaltningarnas verksamheter. Ett utvecklat 
internkommunalt arbete är etablerat till stöd för processer i egna projekt i den fysiska och sociala 
miljön samt för ett strategiskt samarbete med andra aktörer i samhället. Strategi i översiktsplanen 
förespråkar goda och varierade bostäder av olika hustyper, storlekar och upplåtelseformer. Ett 
trygghetsskapande arbete pågår dels genom att frågorna finns med i samverkan både 
kommuninternt och i samarbete med föreningsliv och myndigheter.

I det dagliga arbetet finns områden för fortsatt utveckling:
För att fortsatt strukturellt motverka ojämlikhet behövs ett fokus på både landsbygd och stad, på 
utsatta grupper exempelvis personer långt från arbetsmarknaden, samt på det strategiska arbetet för 
ökad jämställdhet utifrån mäns och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor.

Inom förskola och skola pågår ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbing, området 
behöver prioriteras även i fortsättningen.

Rollen som Demokratiaktör
Piteå kommun kommer under 2020 på nationaldagen 6:e juni att utnämna sig till MR kommun. 
Efter den bör en långsiktig planering göras för att sedan säkerställa och upprätthålla arbetet för Piteå 
som MR kommun. 

Kommunikation med medborgarna är ett stort arbetsområde. Information om möjligheter till 
delaktighet kan ökas och spridas digitalt och via olika metoder, gärna i befintliga sammanhang där 
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pitebor vistas. Fortsatta insatser behöver göras för att säkerställa att rättighetsbärarna har tillräcklig 
information om sina rättigheter. Texter bör även finnas i lättläst format, på olika språk och med 
annat stöd för personer med funktionsvariationer.

En del arbete återstår i kommunikationsområdet, exempelvis skulle sammanfattningar av de beslut 
som antas i KF och i nämnderna kunna tillgängliggöras som information till pitebor som 
månadsbrev på webb och sociala medier i "Värt att veta” eller i andra former.

Kontinuerliga enkelt utformade möten mellan pitebor generellt och/eller utvalda målgrupper bland 
piteborna och förtroendevalda för information och fördjupande samtal inom områden som lyfts som 
aktuella intresseområden kan vara en kompletterande insats till de idag befintliga dialogerna.

Rollen som Välfärdsaktör
Rollen upplevs som tydlig och oftast självklar från förvaltningarna, en roll som har stor och viktig 
plats i verksamheterna, lagstiftning styr arbetet.

Ett utvecklingsområde är uppföljning, säkring av att arbetet för MR är integrerat i vep och budget, i 
verksamheternas rutiner så att rollen speglas tydligt även i resultatuppföljning. Den utveckling och 
förenkling som pågår via digitalisering bör kunna öka tillgänglighet och transparens.

Arbete som välfärdsaktör är viktigt för att fortsatt bygga lokalsamhällestillit. I rollen som 
välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer att leverantörer i alla led 
lever upp till de krav som de mänskliga rättigheterna sätter - uppdrag som Ekonomiavdelningen 
genom enheten Inköp ansvarar för och driver. 

Rollen som Arbetsgivare
För kontinuerlig övergripande utveckling och stöd till förvaltningarna har och tar Personalkontoret 
ansvaret. Ett utvecklingsarbete för uppföljning av arbetet för ökad jämställdhet pågår.

Under 2020 kommer frågan om eventuella behov av insatser för att säkra kunskap inför 
utnämnande till Piteå som MR kommun att ställas till förvaltningars ledningsgrupper samt till 
nämnder. 

Piteå kommun delfinansierar Rättighetscentrum Norrbotten (RCN) som är en 
antidiskrimineringsbyrå som både enskilda medborgare och organisationer kan anlita som stöd när 
det exempelvis gäller förebyggande arbete mot diskriminering, stöd när frågan om diskriminering 
förekommer är aktuell, även stöd till andra utbildningsinsatser inom MR området kan finnas.

Framåtsyftande analys
Riktlinjerna för mänskliga rättigheter - mångfald är beslutade att gälla fram till 2023-06-30 och 
analysen av denna första uppföljning och rapportering kan kommenteras med:
Sammanställningen visar att ett arbete för målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund" genomförs på olika sätt med många insatser inom kommunens förvaltningars 
verksamheter. Arbetet styrs via prioriterat mål i vep, reglemente, riktlinjer för budgetarbetet, 
ledningsuppdrag, dessa riktlinjer och rutiner i verksamheterna. Kommunens ansvar att respektera, 
skydda och främja medborgarna behöver dock förankras ytterligare för att vi i alla verksamheter ska 
leva upp till våra åtaganden, arbetet behöver också fortsättningsvis samordnas och drivas via central 
funktion. 
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Under 2020 ska Piteå i samband med nationaldagsfirandet utnämna sig till MR-kommun. 
Mänskliga rättigheter är och ska vara grunden i de tjänster, till det bemötande och till den service 
som kommunen ger piteborna. När ambitionen är att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra en 
kommun är det viktigt att människor känner till sina rättigheter, respekterar andras rättigheter och 
vet hur man kan göra anspråk på dem. Det gäller samtliga som bor, arbetar och verkar här. 
Under 2021 då Piteå firar 400 år ska MR synas genomgående i befintliga event och arrangemang.

Människor har rätt att involveras i de beslut som påverkar dem. Det gäller olika beslut som rör 
exempelvis policyer, prioriteringar, åtgärder eller insatser. Särskilt viktigt är det att säkerställa att 
underrepresenterade grupper kommer till tals på lika villkor och Barnkonventionen understryker 
vikten av att barn och unga involveras. Ett prioriterat arbete under 2020 är arbetet för barns rätt 
vilket bland annat ska stöttas genom olika kompetenshöjande insatser till olika målgrupper och 
fokusdialog.

I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer allas behov 
av stöd och service med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta 
situationer så att vi når alla medborgare, ex flickor och kvinnor, arbetslösa, sjuka, personer med 
utländsk bakgrund, personer med funktionsvariationer. En del är det strategiska arbetet för ökad 
jämställdhet utifrån mäns och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor som behöver drivas både internt 
i den egna organisationen som externt i Piteå som samhälle.

Piteå ska vara en öppen och trygg kommun där medborgarna är stolta över sin identitet och möts 
med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En inkluderande stark social sammanhållning i både stads- 
och landsbygd ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i 
kommunen. Att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt med en utveckling av öppenhet och 
transparens via dialog och delaktighet på olika sätt skär genom hela arbetet i kommunens olika 
roller. Hur kommunen som organisation bemöter och möter medborgarna har stor påverkan på 
lokalsamhällstilliten.
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Yttrande
2020-03-04
Dnr 19KS730 

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

S2019/0S3S3/FST 

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
karin.hjelmer@regeringskansliet.se

Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd, S2019/05353/FST

Piteå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på socialdepartementets 
promemoria om att göra ett tillägg i socialtjänstlagen (2001:453) rörande språkplikt för 
enskild som tar emot försörjningsstöd. 

Piteå kommun instämmer i förslaget att införa ett tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska, en s.k. 
språkplikt, för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Piteå kommun bedömer att detta tydliggör för den enskilde vikten av att delta i 
språkutbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i 
Sverige. För att lagändringen ska få förväntad effekt är det avgörande att det sker progression 
och tillfredställande framsteg. Om detta uteblir kan konsekvensen bli att eleven inte har rätt 
att fullfölja utbildningen enligt 20 kap 9 § skollagen (2010:800).

Piteå kommun

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Årsredovisning 2019
Kommunstyrelsen/
Kommunledningsförvaltningen
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Årsredovisning
 

Styrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Årets händelser
 Riktlinjer för mänskliga rättigheter har antagits
 Piteå kommun har lyfts som ett gott exempel för arbetet med de mänskliga rättigheterna vid SKR.s 

nationella konferens. 
 Ett antal e-tjänster har utvecklats och implementeras för att ge bättre service till företag, föreningar och 

medborgare
 Rekryteringsmässor och event är genomförda för att som arbetsgivare kunna möta presumtiva medarbetare 

eller nya medborgare
 Piteå har för andra året i rad fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län
 Ung Företagsamhet Norrbotten utsåg Piteå till "Årets UF-kommun 2019"

Ekonomi
Utfall (tkr)

 2019 2018
Intäkter 40 184 24 986
Kostnader -211 771 -190 775
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -171 587 -165 789
Anslag (skattemedel) 201 801 185 275
Internränta -772 -916
Avskrivning -10 809 -10 693
Årets utfall 18 633 7 877
Investeringar 9 335 12 412

Budgetavräkning (tkr)
 Nettokostnader Budget Avvikelse
Nämnd 4 982 5 568 586
Kommunledningsförvaltning 141 459 143 312 1 853
Plan- och näringslivsarbete 30 825 35 077 4 252
Kost- och Servicenämnd, Piteås del 2 244 2 861 617
Överförmyndarnämnd, Piteås del 3 658 4 050 392
Kommunstyrelsen gemensamt 0 10 933 10 933
Summa 183 168 201 801 18 633

Mål och måluppfyllelse
Strategiska områden Övergripande mål 2019 2018
Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och 
att de kan påverka kommunens utveckling
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Strategiska områden Övergripande mål 2019 2018
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

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

Livsmiljö

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

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurserEkonomi

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

Strategiska områden Nämndsmål 2019 2018
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 
arbetstillfällen
(Riktat nämndsmål)

Livsmiljö

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs
(Riktat nämndsmål)

Måluppfyllelse per strategiskt område

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 18,6 mkr. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar överskott med 7,7 mkr och kommunstyrelsens centrala utvecklingsmedel 

(289 av 1057)



4

överskott med 10,9 mkr.
Förvaltningens positiva resultat förklaras till största del av förskjutning av några kommunövergripande projekt och 
därmed ej upparbetade projektmedel under året, ej nyttjade medel i centrala potter samt en kraftigt senarelagd 
tillsättning av vakanser och en fortsatt allmän återhållsamhet. Samtidigt har förvaltningen haft fortsatt höga 
kostnader för kommunövergripande licenser, friskvårdsbidrag, förberedelsearbete för byte av teknisk lösning för 
telefoni och en del andra kommunövergripande utvecklingsuppdrag.
Sponsring
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick till 3,1 mkr, vilket ligger i linje med föregående år. Det finns fortsatt 
ett stort behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer och inget tyder på att detta kommer 
att förändras över tid. Precis som tidigare år utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens 
sponsringsåtagande. Sponsring till Piteå IF Dam för spel i Champions League samt Piteå Summer Games 
utvecklingsprojekt har bidragit till att sponsringsnivåerna ligger kvar på liknade nivåer som föregående år.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 125 personer, 81 kvinnor och 44 män (65 % kvinnor och 35 % män). 
Detta ligger nästan inom ramen för vad som brukar betraktas som jämställt (60/40). Könsfördelningen är dock ojämn 
inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen hög kvinnlig 
representation, medan IT-avdelningen har fler män. Jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen 
med 56 % kvinnor och 44 % män.
Inom förvaltningen är kvinnornas medellön fortfarande lägre än  männens medellön (96,3%). Det är en förbättring 
jämfört med 2018 (93,8%) och kan förklaras av att det inom förvaltningen arbetar en något större andel kvinnor inom 
högavlönade yrken jämfört med tidigare.
De flesta i förvaltningen har en heltidsanställning, undantaget är säsongsanställda turistbyråanställda som endast 
arbetar under sommaren. Nyttjandet av timanställningar motsvarar 1,5 årsarbetare, det är en dubblering från 
föregående år. En av anledningarna till ökade timanställningar har handlat om projektbemanning under en period 
samt extra medarbetare i samband med planeringen och genomförande av valet till Europaparlamentet.
Sjukfrånvaron är låg inom förvaltningen, den ligger 2,2 % vilket är en markant minskning från förra årets 3,8 %. 
Minskningen sker framförallt bland kvinnorna. Hälften av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag 
under året.
Den fysiska arbetsmiljön har brister i flera av verksamheterna i form av trångbodda lokaler och undermålig 
ventilation. Vissa prioriterade åtgärder genomförs av fastighetsförvaltaren i avvaktan på en större renovering av 
lokalerna.
Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av verksamheterna där bemanningen motsvarar basuppdraget 
samtidigt som flera större kommunövergripande utvecklingsuppdrag genomförts och genomförs. Det ger en 
ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar. Engagerade medarbetare med en hög arbetsmoral och vilja att 
ständigt utveckla och förbättra verksamheten är en styrka samtidigt som arbetsgivaren behöver uppmärksamma 
belastningen på medarbetarna.
Kommunstyrelsens verksamheter bedöms vara en intressant arbetsplats då både ersättningsrekryteringar och 
nyrekryteringar under året lockat kompetenta sökande med intressanta bakgrunder och erfarenheter.

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Under 2019 har Piteå kommun deltagit i tre hemvändarevent i Stockholm. Två med Luleåregionen (Boden, Kalix, 
Luleå, Piteå och Älvsbyn)som kallas "Hemlängtan" och ett med Skellefteå som kallas "P.S Saknar dig." Genom ett 
aktivt deltagande i mässor och hemvändarevent i Stockholm har Piteå kommun därmed arbetat för att nå personer 
och familjer för att attrahera en flytt tillbaka till vår region i allmänhet och Piteå i synnerhet.
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
Näringslivsfrågorna och utvecklingen av näringslivet är ett prioriterat område. Under resan för att nå 
befolkningsmålet krävs insatser för att skapa attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för en större 
arbetsmarknad. Det arbetet har pågått och pågår. Men även den lokala arbetsmarknaden behöver stärkas och det 
lokala näringslivet utvecklas.
Insatser i form av bland annat företagsbesök och löpande företagskontakter, dialog med branschorganisationer och 
ett proaktivt etableringsarbete i syfte att skapa tillväxt och utveckling. Samverkan med grannkommuner i 
marknadsförings- och kompetensfrågor. Revidering av varumärkesstrategin samt ett påbörjat arbete med strategisk 
marknadsföring.
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Piteå kommuns inköpsorganisation har genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer. 
Detta pågår kontinuerligt.
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Arbetet för Piteå som en MR-kommun pågår inom ramen för det ledningsuppdrag som kommunchef fått av 
kommunfullmäktige. Erfarenheter har spridits till andra kommuner och organisationer i samband med nationella 
konferenser. Under året har även fem företag och organisationer mångfaldsdiplomerats. Kommunstyrelsen har också 
antagit nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter.

Barn och unga - vår framtid

 Uppfyllt i hög grad

Under 2019 har drygt 630 ungdomar deltagit i Unga frågar, Unga och student tycker och Unga kommunutvecklare 
vilket är en minskning av antalet deltagare jämfört med föregående år vilket var ett toppår beroende på att många 
klasser genomförde Unga tycker. Utifrån ett lågt intresse från skolorna av Unga frågar kommer ett förslag om 
förändring av metoden att presenteras under våren.
Unga kommunutvecklare har genomförts för andra året och tio ungdomar har arbetat under tre veckor med dialoger 
kring Piteå som MR-kommun, firande av Piteås 400-årsjubileum och Fördjupad översiktsplan Öjebyn. En 
sammanfattande rapport har presenterats för KSAPU under hösten 2019 och delrapporter har skickats till 
uppdragsgivarna. Totalt har drygt 400 unga under 20 år varit med och svarat i de olika dialogerna.
Under perioden har några elever i åk 8 sökt och getts möjlighet till att praktisera inom kommunstyrelsens olika 
verksamheter.
Företrädare för verksamheten har under perioden träffat skolungdomar på högstadiet för att marknadsföra olika 
yrkesroller som finns i offentlig sektor. Syftet har varit att öka förståelse och skapa ett intresse för att arbeta och 
verka i en kommunal verksamhet.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Under året har en rad olika aktiviteter för att ytterligare stärka näringslivsklimatet ägt rum. Frukostträffar med 
näringslivet på Acusticum har i snitt lockat cirka 130 deltagare per gång där aktuella frågor har tagits upp. Löpande 
företagsbesök och dagliga företagskontakter för att "ta pulsen" på det lokala näringslivet och fånga upp aktuella 
frågeställningar.
En rad dialoger med olika branscher har ägt rum, såsom löpande träffar med besöksnäringen, industrirådet och de 
ledande företagen inom industrisektorn, träffar med Företagarna Piteå och Norrbottensavdelningen. Dessutom har 
löpande kontakter hållits med Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Almi, Tillväxtverket m.fl.
Piteå kommuns inköpsorganisation har genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer. 
Detta pågår kontinuerligt.
SKR:s utbildning Förenkla - helt enkelt, som löpte under 2018/2019 har bland annat lett till utveckling av 
näringslivsavdelningens digitala kommunikation och information på i första hand kommunens webb. Dessutom har 
ett utökat samarbete mellan framförallt näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen inletts i syfte att 
förenkla och effektivisera kontakter med näringslivet.
För att effektivisera externa etableringar finns idag en etableringsstrategi och en organisation bestående av olika 
lokala aktörer som agerar tillsammans vid externa etableringar. För lokala etableringsärenden och utvecklingsfrågor 
har ett etableringsråd inrättats. Det innebär att lokala aktörer som vill utveckla sin verksamhet och exempelvis 
behöver mer mark, större lokalytor eller bygga ut befintliga lokaler m.m., snabbt får träffa de funktioner de behöver 
möta för att få svar på sina frågor samt vägledning i fortsatta utveckling.
Ett samarbete har inletts med näringslivsavdelningarna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun med syfte att 
hitta lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken. Byggnationen av vindkraftverken i Markbygden är i full 
gång och med anledning av det har en arbetsgrupp som ska verka för etableringar av elintensiv industri bildats.
Marknadsföring av arbetsgivaren Piteå kommun och de olika yrken som finns har varit i fokus under året. Parallellt 
har samverkan med företagen på orten i personalnätverk samt samverkan med grannkommuner skett på olika sätt. 
Praktikplatser har erbjudits för studenter, ungdomar och via PRAO för grundskoleelever. Fortbildning av 
syokonsulenter har genomförts i kommunen genom studiebesök och information. Fokus har legat på att rikta 
insatserna till unga vuxna.
Under 2019 har Piteå kommun deltagit i tre hemvändarevent i Stockholm. Två med Luleåregionen, med Boden, 
Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn, som kallas "Hemlängtan" och ett med Skellefteå som kallas "P.S Saknar dig." Det 
var andra gången som PS arrangerades. I år lockades dubbelt så många jämfört med 2018. Tillsammans med 21 
företag från Piteå och Skellefteå kom cirka 300 studenter till en lunchföreläsning på KTH. Cirka 1 000 personer 
besökte sedan eventet på Skansen. Utvärderingen från Skansen visar att besökarna var väldig nöjda. Piteå kommun 
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når rätt målgrupp, det vill säga vuxna i 35-44 års ålder, där cirka hälften har barn. 59 % av de som svarat på en enkät 
säger att är sugna på att flytta hemåt. Antalet svarande är dock för få för att vara statistiskt säkerställt.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Val till EU-parlamentet genomfördes i maj med ett valdeltagande på 55,39% jämfört med 55,27 % för riket. 
Valdeltagande är betydligt lägre vid val till EU-parlamentet jämfört med val till riksdag, landsting och kommun som 
2018 låg på 88,2% för Piteå. Piteå har under många år haft ett högt valdeltagande generellt som troligen härrör till en 
hög tillgänglighet till att delta vid val för alla medborgare. Detta val är det första där kommunstyrelsens förvaltning 
ansvarat för förberedelser, genomförande och uppföljning på uppdrag av valnämnden. Uppföljningen visar på ett 
behov av att upparbeta kunskap om genomförande som upprätthålls över tid samt ett behov av översyn av valdistrikt 
i god tid innan nästa val.
Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, Piteå som MR-kommun, 
medborgardialog och lokalsamhällestillit.
Arbetet för Piteå som mänskliga rättigheterskommun, MR-kommun, pågår. Som ett led till detta har Piteå kommun 
valt att sprida sina erfarenheter genom olika insatser. Bland annat genom att delta vid en nationell konferens om 
arbetet med mänskliga rättigheter samt genomfört seminarier under rubrikerna Hälsa och Piteå MR-kommun vid 
MR-dagarna i Linköping.
Kommunstyrelsen har antagit nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter. Riktlinjerna följs upp 
årligen och den första uppföljningen kommer att presenteras under januari 2020.
Pitepanelen har genomfört en dialog angående ”Vilka rättigheter är särskilt viktiga att arbeta med och på vilket sätt 
kan vi tillsammans arbeta för att stärka dessa rättigheter?” Resultatet av dialogen analyseras tillsammans med 
resultatet av den dialog som unga kommunutvecklare genomförde under sommaren 2019; ”Hur Piteå ska kunna bli 
en MR-kommun” Det som panelen prioriterade var rätten till bostad, rätten till hälsa, rätt att inte bli diskriminerad 
och rätten till delaktighet.
Utifrån att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 så har en genomgång av hur Piteå kommun arbetar för 
barnrättsfrågor genomförts. Resultatet visar på en ojämnhet i hur ett rättighetsfokus visar sig i de olika 
förvaltningarna och på ett behov av utbildning.
PitePanelen har under året arbetat med hur området "Löjan" skulle kunna utvecklas,andra dialoger som genomförts 
är stadsdelscentra Öjebyn samt ett arbete med utvecklingsgrupper för landsbygdscentra. Arbetet med fördjupade 
översiktsplaner för stadsdelscentra pågår samt genomförandeplan för kulturmålet. Dialog för det sistnämnda är 
planerad att genomföras januari 2020.
Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia avslutades juni 
2018. Utifrån goda resultat genomfördes ett arbete för ansökan om stöd till fortsatt samverkan. Ansökan beviljades 
och ett nytt treårigt partnerskap är inlett.
Under våren 2019 genomfördes en aktivitet, "Demokrati i kulturens tecken", i samverkan med Acusticum och Piteå 
Riksteaterförening. Aktiviteter har även genomförts under Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler. Det 
sammantaget betyder att många pitebor, företag och organisationer har nåtts med insatser för Piteå som MR-
kommun.
Under året har fem företag och organisationer mångfaldsdiplomerats.
För kommunstyrelsens egen verksamhet har arbete bedrivits för att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga 
rättigheter.
De planerade dialogerna har genomförts, förutom dialog kring kulturmålet som har flyttats fram till januari 2020. 
Metoden Unga kommunutvecklare leder till att fler unga deltar i dialogerna, dock krävs fortsatt arbete för att 
involvera fler underrepresenterade grupper. Kontinuerligt arbete med att utveckla metoder för dialog och 
återkoppling är viktigt.
Service och bemötande har en fortsatt låg måluppfyllelse. Det finns ett behov av att prioritera området i takt med att 
digitala tjänster och digital service till kommunens medborgare, företag och föreningar utvecklas.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Konsument Piteå hade 1 289 ärenden under året vilket motsvarade en mindre ökning med 2% jämfört med 2018. 
Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad.
Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 321 under 2019 jämfört med 362 under 2018. Totalt har 
184 nya ärenden inkommit, vilket är en minskning med 13 % jämfört med 2018. Under året har 171 ärenden 
avslutats. Efterfrågan på budget- och skuldsanering är fortfarande hög trots att ökningen har stagnerat.
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Sammanställning och analys av SCBs medborgarundersökning pågår och ska redovisas för Kommunstyrelsen under 
mars 2020.
Enkätundersökningen Personligt genomfördes hösten 2019. Resultatet kommer att redovisas för Kommunfullmäktige 
i februari 2020.

God ekonomisk hushållning 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom 
styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna 
styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden 
Invånarantal och attraktivitet
Piteå kommun har möjligheter att närma sig målet om 43 000 invånare under 2020 om än invånarantalet inte uppfylls 
helt. För detta krävs en kraftig befolkningsökning under 2020. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara 
välfärdsuppdraget med god kvalitet. Ett väl fungerande flyktingmottagande är en av flera viktiga förutsättningar för 
detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta 
med att ytterligare utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Ett särskilt uppdrag avseende att utveckla 
marknadsföringen av platsen Piteå är initierat och pågår under 2020.
Tillit
Tilliten i den interna organisationen såväl mellan politiker och förvaltningsorganisationen som inom 
förvaltningsorganisationen kommer att utvecklas under året utifrån det ledningsuppdrag som kommunfullmäktige 
gett kommunchef och koncern-VD. För förvaltningsorganisationens del sker det bland annat genom de chefsforum 
och chefsträffar som är under 2020 men även i arbetet med att utveckla och anpassa kommunens styr- och 
ledningssystem till att baseras mer på tillit.
Med tillit i den interna organisationen ges förutsättningar att kunna fortsätta att arbeta för en god tillit i samhället och 
även möta de rädslor som kan vara grunden till konflikter i ett samhälle.
Ökad utvecklingstakt
Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. 
Automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och nya arbetssätt kommer att krävas. Parallellt 
krävs en förståelse och kraft att också kunna avveckla processer och rutiner. Att utveckla kunskap och förståelse för 
möjligheterna med artificiell intelligens (AI) kommer att realiseras under kommande år.  Verksamhetsutveckling 
med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt både stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i 
princip alla plan och alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas och i vilken grad kommunen 
väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och organisationer för att 
åstadkomma bästa möjliga för Piteå, dess medborgare och näringsliv.
Under kommande period påbörjas ett arbete med en del infrastrukturella förutsättningar, t.ex. införande av e-arkiv i 
kommunens verksamheter samt införandet av e-handel. Antalet e-tjänster både internt och externt kommer att öka 
men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för automatiserade 
tjänster som t.ex. medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs bäst. En 
handlingsplan för detta är framtagen och arbetet har organiserats. Därefter handlar det om att göra prioriteringar med 
de resurser som finns att tillgå.
Generella behov, ekonomi
Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora 
investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att 
prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag har de senaste åren minskat 
till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det 
kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala 
kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra 
kommuner i riket kommande år.
Samhällsutveckling
Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt 
satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från 
medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden.
Ledningsuppdrag
För att hantera de ledningsuppdrag som Kommunfullmäktige gett till kommunchef och så att de ger konkreta effekter 
på den långsiktiga måluppfyllelsen har kommunchef tagit fram en plan och en organisation för detta arbete. Genom 
en tydlig styrning, prioritering och uppföljning på dessa nio uppdrag kommer förvaltningarna att kunna samordnas 
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för att tillsammans nå den förväntan som finns på uppdragens resultat.

Åtgärder och uppdrag
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar
För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning

 Klar Åtgärd från DELÅR 
2017

Delår
ÅR
Rapporteras 
ÅR 2019
Rapporteras 
Delår 2019
Fortlöpande vid 
varje KS

Efter en översyn har ett förslag till ny 
förvaltningsorganisation presenterats 
och genomförts. Två avdelningar har 
blivit fem samtidigt som ett chefsled 
under de tidigare avdelningarna är 
borttagna. Rekrytering av chefer är 
genomförd. Kommunchef får löpande 
rapporter om status och progress. 
Förvaltningen arbetar systematiskt med 
effektivisering av processer och 
arbetssätt med fokus på den tidigare 
avdelningen Stöd och omsorg. Därmed 
är uppdraget med 
organisationsförändringen utförd.

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd  Klar Åtgärd från DELÅR 

2018
Rapporteras 
ÅR 2019
Rapporteras 
Delår 2019

Projektledare är tillsatt för uppdraget 
och är startat 1 december. Utifrån 
genomförd förstudie upprättas en 
projektplan. Styrgrupp består av 
förvaltningschef för samhällsbyggnad 
och socialtjänst, kommunchef samt en 
representant från personalavdelningen. 
Nyckelpersoner adjungeras till 
styrgruppen.

Modell för priskompensation  Klar Uppdrag från 
Riktlinjer 2020-2022

VEP Modell presenterad i VEP 2020-2022.
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Årsredovisning
 

Styrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden 
svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. 
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid 
olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en 
effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser 
och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

Årets händelser
 Gemensam nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn är beslutad av kommunernas fullmäktige och 

från och med 2020 bildar de två räddningstjänsterna en gemensam organisation.
 Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens 

utryckande verksamhet under året med många trafikolyckor och skogsbränder.
 Ett skogsbrandvärn med 13 personer har startats upp och utbildats  

Ekonomi
Utfall (tkr)
 2019 2018
Intäkter 5 000 5 193
Kostnader -41 446 -41 212
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -36 446 -36 019
Anslag (skattemedel) 39 624 38 610
Internränta -205 -229
Avskrivning -2 100 -1 862
Årets utfall 873 500
Investeringar 2 567 3 182

Budgetavräkning (tkr)
 Nettokostnader Budget Avvikelse
Förvaltningsledning 1 569 2 234 665
Räddningstjänst, totalförsvar 37 182 37 390 208
Summa 38 751 39 624 873

Mål och måluppfyllelse
Strategiska områden Övergripande mål 2019 2018

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånareUtbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grundDemokrati och öppenhet

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Livsmiljö

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser
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Strategiska områden Övergripande mål 2019 2018
Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Strategiska områden Nämndsmål 2019 2018
Utbildning, arbete och näringsliv Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och 

säkerhet
(Riktat nämndsmål)

Livsmiljö Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
(Riktat nämndsmål)

Måluppfyllelse per strategiskt område

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Räddningsnämndens utfall mot budget 2019 visar överskott på 0,9 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
ökade intäkter, vakanser inom områdena förebyggande samt krishantering som uppgår till nära fyra årstjänster. 
Vakanserna har kompenserat delvis med en tjänst internt samt köp av extern resurs. Detta har påverkat såväl 
verksamhet som ekonomi. Visst överskott på kapitalkostnader p g a försenade investeringar.

Personal

 Helt uppfyllt

De flesta personalnyckeltal visar positiva värden jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten 
har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön har sjunkit kraftigt jämfört med männens. Detta 
förklaras av enskild rekrytering som resulterade i att en kvinna ersatts av en man, vilket påverkar starkt utfallet i en 
liten förvaltning. Sjukfrånvaron är på samma nivå som tidigare år, 1,6%. Frisknärvaron är också på liknande nivå 
94,4% (94,5%). Antalet timanställningar är på en något högre nivå än tidigare men är fortfarande låg.
Resultatet från 2019 års undersökning avseende Hållbart medarbetarengagemang visar på mycket goda resultat inom 
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de alla områden (motivation, ledarskap och styrning) för räddningstjänsten.
Många från räddningstjänstens personal har varit föräldralediga under året, ca 5,6 årstjänster vilket är positivt men 
har återspeglats i verksamhet.
Tjänstemän med arbetsuppgifter inom risk- och säkerhet avslutade sina anställningar vid räddningstjänsten under 
våren/sommar. Även detta har återspeglats i verksamheten men de styrande dokument som var planerade att tas 
fram/beslutas har kunnat genomföras genom prioriteringar samt köp av tjänst av Älvsbyns kommun.
Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 90 anställda är nio 
kvinnor varav sju arbetar operativt.
Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk.
Alla anställda vid Räddningstjänsten i Älvsbyn tackade ja till erbjudandet om anställning i Piteå kommun i samband 
med bildandet av en gemensam organisation.

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål
Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m, på utbildning har varit 
något lägre än de senaste åren. Målsättning på årsbasis som är 1 200 deltagare har trots detta uppnåtts. Totalt har 96 
(112) kurser genomförts med 1 330 deltagare. Av dessa deltagare var 696 (806) kvinnor och 634 (829) män.
Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har 439 elever i 
årskurs 7 i grundskolan och 471 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning under 
senhösten. Alla klasser i grund- och gymnasieskolan har varit inbokade men två klasser i årskurs 7 har missat sin tid. 
Ett stort antal studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året.
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 105 (121) st tillstånd och yttranden behandlats.
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
Sevesoanläggningar har totalt 53 (106) tillsyner genomförts. Antalet tillsyner är mindre än föregående år på grund av 
personal/handläggarbrist.
Utöver detta har tjänstgörande skift genomfört bostadstillsyner i 28 st flerfamiljshus.
Till följd av minskad omfattning av tillsynsverksamheten så sänks måluppfyllelsen till i hög grad uppfyllt. 

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten Kirtj tillsammans med Piteå räddningstjänst arrangerade årets 
nätverksträff i Piteå. 80 kvinnor inom räddningstjänsten från hela Sverige var på plats och deltog i årsmöte, 
konferens, workshop och minimässa.
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2019. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 83 (82) för 
räddningstjänsten vilket är 7 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för fjärde mätningen i rad.
Ingen synpunkt har inlämnats under året.

Livsmiljö

 Uppfyllt i hög grad

Antalet larm för den operativa verksamheten är något lägre än 2018. Det totala antalet larm var 680 st att jämföra 
med föregående års 702 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor 108 (121) däremot har antalet 
automatiska brandlarm minskat något. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka vilket haft påverkan 
på räddningstjänstens utryckande verksamhet under året. Värmen under sommaren medförde en period med extremt 
hög brandrisk följt av beslut om eldningsförbud.
Inom intern utbildning och övningsverksamhet har tyngdpunkten legat på insatser vid skogsbränder och kemolyckor 
samt ledning/taktik.
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Instruktion för ledning av insatser har utarbetats och ledningssystemet anpassats till rådande utbildningssystem och 
insatsernas behov av ledning. Delar av brandmännen har genomfört operativ arbetsledarutbildning och erhållit 
delegation att utgöra operativ ledningsfunktion. Operativa standardrutiner har utarbetats och uppdaterats för att här 
harmonisera med ledningsinstruktionen med tillhörande ledningsfunktioner. Ledningsövningar har genomförts med 
berörda brandbefäl i syfte att tränas att agera i ledningssystemets olika ledningsfunktioner.
Arbete har påbörjats i syfte att tydliggöra ansvar och beslutsmandat för chefer och personal inom organisationen. 
Detta för att erhålla god arbetsmiljö genom avgränsade ansvarsområden och tydliga korta beslutsvägar. Arbetet 
fortskrider under våren 2020 inom den nya gemensam organisation för Piteå/Älvsbyn.
Utöver den löpande övningsverksamheten har räddningstjänsten deltagit i en stor samverkansövning med Polis och 
Ambulans med PDV – pågående dödligt våld som tema. Ytterligare samverkansövningar med andra organisationer 
och företag lokalt som regionalt har genomförts inom områdena stor skadeplats, bussolycka och industribrand.
Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.
Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter 
Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider.
Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförsvarsplaneringen påbörjats. En utbildning/övning i 
Länsstyrelsen regi för krisledningsstaben har genomförts Totalförsvars-övning 2020 (TFÖ 2020). Fler 
utbildningar/övningar kommer att genomföras under 2020 för tjänstemän och förtroendevalda. En 
klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Fyra andra styrande dokument har 
beslutats och färdigställts. Verksamheten går på låg intensitet på grund av brist på personal i och med att de anställda 
inom området sagt upp sig och bytt arbetsgivare. För att delvis ersätta bristen har en rekrytering gjorts samt 
omfördelning av arbetsuppgifter. Utöver detta har resurser köpts från Älvsbyns räddningstjänst under hösten inom 
arbetsområdet. Planen för året har i stort sett kunna följas.

God ekonomisk hushållning 
Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms 
tillräcklig.

Framtiden 
Klimatförändringar och demografin påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler 
skogsbränder och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder. En viktig framtidsfråga är 
rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier.

Åtgärder och uppdrag
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INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN Budget 2020 Budget 2019 Ufall 2019

Budget 

avvikelse
(tkr)

KOMMUNSTYRELSEN 54 823 12 479 10 884 1 595

 - varav Piteå Kommuns del av Gem Kost- och servicenämnd 2 864 2 861 2 244 617

 - varav Piteå Kommuns del av Gem Överförmyndarnämnd 3 714 4 050 3 658 392

 - varav Piteå Kommuns del av Gem Räddningsnämnd 39 400 - - -

 - varav  Piteå Kommund del av Gem Servicenämnd 3 269 0

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningsledning 27 831 19 668 23 224 -3 556

Avd för Styrning och Ledning 35 221 33 301 31 891 1 410

-varav planreserv 1 647

Kommunikationsavdelningen 7 461 7 528 8 145 -617

Näringslivsavdelningen 30 345 43 516 38 705 4 811

 - varav Tillväxtpolitiska reserven 22 548 22 548

Personalavdelningen 19 923 21 588 21 266 322

IT-avdelningen 28 955 29 335 26 448 2 887

Ekonomiavdelningen 22 904 23 453 22 605 848

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 0 39 624 38 751 873

KS-GEMENSAM 7 971 10 933 0 10 933

235 433 241 425 221 919 19 506

Budget 2020
(tkr)

Projektering - automation av personalprocesser 335

Optimerad digital inköpsprocess 350

Forts av införande av e-arkiv, år 2 800

It-utrustnin, elevdatorer, reinvesteringar tillbehör mm 8 515

10 000

FÖRDELNING AV INVESTERINGSMEDEL 
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