
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Tid Fredag den 8 september kl. 08:30-17:00 

Plats Sammantrªdesrummet Ovalen, Stadshuset 

Ärenden Enligt bilagd dagordning 

Ledamöter Agnetha Eriksson (S) 
Sven-Gösta Pettersson (S) 
Elisabeth Davidsson (S) 
Per-Göran Gustafsson (S) 
Maria Truedsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Nina Lindström (V) 
Simon Granberg (MP) 
Charlotte Elworth (M) 
Tommy Bjernhagen (NS) 
Ulla Persson (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Britta Lysholm (C) 

Adjungerade ersättare Åsa Marklund (S) 

Övriga deltagare Lotta Filipsson, socialchef 

Agnetha Eriksson (S) Eva-Lena Lundberg 
Ordförande Sekreterare 
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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 17SN19 

Förslag på justerare: Tommy Bjernhagen 
Förslag på tid och plats för justering: torsdag 14 september, 14:00, socialtjänsten 
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2. Utvalda ärenden 
Diarienr 17SN17 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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3. Månadsuppföljning ekonomi juli 2017 
Diarienr 17SN1 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med juli 2017. 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med juli på – 24,9 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden -1,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett 
resultat 
på – 27,9 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och 
familj och missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som 
kommer att omfattas av den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av 
grundläggande behov inom personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

• Fortsatt högt inflöde barn och familj, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Antalet 
vårddygn inom institutionsvård har ökat från 2 921 dygn 2016 till 4 035 dygn 2017 för perioden 
januari till och med juli. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 100 kr/dygn. 

• Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017 och fler kan befaras. Två av dessa har fått personlig assistans enligt LSS med en 
total kostnadsökning för personlig assistans på ca 2,4 mkr/år. 

• Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 3,8 mkr som belastar underskottet tom 
juli. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket. 

• Inom Missbruksvården ökar antalet ärenden där vi nu ligger över 2016 års nivå. 3 LVM-
ärenden. Antalet vårddygn har till och med juli ökat från 3 896 dygn 2016 till 4 399 dygn 2017 
och hela ökningen har skett under juni och juli. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 
200 kr/dygn till ca 2 500 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med juli är det 
placerat på institutionsvård för 11,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi juli 2017 
   ånadsuppföljning juli 2017 
 SN bild juli 2017 
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4. Delårsbokslut till och med augusti 2017 
Diarienr 17SN261 

Underlag till ärendet delas ut vid sittande bord. 
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5. Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 
2017 
Diarienr 17SN130 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 
 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-08-15 
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6. Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboenden 
Diarienr 17SN130 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att behålla pedagogiska måltider på demensboenden. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen köper sedan 2010-11-01 två portioner pedagogiska måltider per dag och 
dagrum på alla vård- och omsorgsboenden förutom Källbogården. Detta görs som en 
kvalitetshöjande åtgärd för våra omsorgstagare. Pedagogisk måltid innebär att en personal ska 
sitta tillsammans med omsorgstagarna och äta. Tanken är att finnas till hands, vara en förebild 
för omsorgstagarna och skapa lugn vid måltiden. En uppföljning av hur rutinen för pedagogisk 
måltid fungerar samt vilka effekter man ser av det är genomförd i början av sommaren. På de 
flesta vård- och omsorgsboenden följer man rutinen och tycker att det fungerar bra. Hälften 
uppger att det är svårare att följa den när många ska ha hjälp med att äta eller när 
omsorgstagarna äter i sin lägenhet. En enhet uppger att det är svårt att hinna med när 
arbetsbelastningen är stor. De positiva effekter man upplever är en lugnare matmiljö. 
Omsorgstagarna tror sig sitta kvar längre och oroliga vandrande omsorgstagare vandrar mindre. 
Personalen tycker att de får en bättre inblick i hur mycket omsorgstagarna äter. Uppföljningen 
visar att pedagogisk måltid fungerar bättre på demensboendena som haft det under en längre 
period medan det fungerar sämre där många ska ha hjälp att äta. Både personal och chefer är 
positiva till pedagogisk måltid och vill att det ska vara kvar. 

Äldreomsorgen köper pedagogiska måltider av Fastighets och serviceförvaltningen för totalt 
1 051 200 kr per år (2017). På vård- och omsorgsboendena är kostnaden 645 320 kr per år 
(Källbogården och Villa Utkiken inkluderade) och på demensboendena 570 860 kr per år. 

Med det underskott äldreomsorgen har behöver vi titta på vilka kostnader vi kan minska på när 
det gäller insatser som vi inte måste ha. Pedagogisk måltid är en sådan insats. Vi föreslår därför 
att pedagogisk måltid tas bort trots de positiva effekterna som beskrivs av verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
 Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboenden 
 Ekonomisk uträkning gällande pedagogiska måltider 
 Uppföljning av pedagogiska måltider 2016 
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Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-09-08

7. Utredning av annan driftsform på Samvaron och på 
Träffpunkten 
Diarienr 17SN130 

Förslag till beslut 
För att minska budgetunderskottet beslutar Socialnämnden att upphöra med 
samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik. 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut samt vill att ärendet kompletteras med 
besöksfrekvens. 

Ärendebeskrivning 
Samvaroverksamheter bedrivs av äldreomsorgen på 6 platser i kommunen. På våra
trygghetsboenden i Öjebyn, Hortlax och i Piteå. Utöver dessa finns samvaron i Roknäs, 
Norrfjärden samt Rosvik. I ett trygghetsboende ska finnas tillgång till gemensamhetslokal och 
personal som stöd för trygghet och aktiviteter. Detta gäller samvaron på Hamnplan 4,
Öjagården och Hortlaxgården. I projektet Framtidens äldreomsorg finns även beslut om att 
starta samvaroverksamhet på Källbogårdens trygghetsboende, planen är att verkställa detta 
under hösten 2017. 

Äldreomsorgen har två dagverksamheter för dementa. För att få plats i dagverksamhet för 
dementa krävs ett biståndsbeslut. Den personal som arbetar i dagverksamheterna bör ha 
utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Vår bedömning 
utifrån detta är att det inte är lämpligt att försöka med annan driftsform. 

För att undersöka möjligheterna till annan driftsform av samvaron har tre aktörer tillfrågats: 
Föreningsservice, Samhall och Bryggan. Om Socialnämnden beslutar att vi ska pröva annan 
driftsform så måste kommunen göra en upphandling och då kan naturligtvis andra aktörer 
komma ifråga. Av de tre nu tillfrågade företagen så blir det billigast om kommunen anlitar
föreningsservice. De kan bara driva samvaroverksamhet i Öjebyn och Hamnplan. De har 
lönebidragsanställda och därför klarar de att driva detta till en kostnad av ca 600 000 kr per år.
Äldreomsorgens nuvarande kostnad för dessa två årsarbetare är 923 000 kr per år. 
Kostnadsminskningen skulle bli ca 323 000 kr per år. 

Äldreomsorgen har hög sjukfrånvaro och få arbeten som kan erbjudas personer som behöver 
omplacering till lättare arbete. Om man väljer annan driftsform förlorar Äldreomsorgen 
möjligheten att nyttja dessa tjänster till omplacering. Man förlorar även möjligheten att 
rekrytera lämplig person. 

Samvaroverksamheten i Rosvik, Norrfjärden och Roknäs bedrivs där trots avsaknad av 
trygghetsboende. Om äldreomsorgen fortsätter att bedriva enbart samvaroverksamhet i 
trygghetsboendena och lägger ner samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik så 
kan äldreomsorgen minska kostnaderna med ca 280 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
 Utredning annan driftsform på Samvaron och Träffpunkten 
 Annan driftsform av samvaron och träffpunkterna 

(8 av 39)



        
   

 

  
 

             
         

                  
   

         

             
    

            
    

             
            
  

   

     

         
                 

   
              

                 
               

  
             

             
           

            
             

  

      
        

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
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8. Förändring av avgifter för hemtjänst samt avgifter för 
färdtjänst inom Socialtjänsten. 
Diarienr 17SN242 

Förslag till beslut 
1. Hemtjänstavgifter: 
Att höja hemtjänstavgifter med 10 procent från 250 kr/timma till 275 kr/timma för 
serviceinsatser, och från 200 kr/timma till 220 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 
En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. 
Uppräkning av nya avgifter årligen enligt OPI (Omsorgsprisindex från SKL) 

2.Färdtjänst: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 
Samtidigt föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas upp 
årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år som 
baseras på taxiindex. 

Ändringarna gäller från 2018-02-01. 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst-och-färdtjänstavgifterna 
och komma fram med ett förslag för höjning av dessa. Syftet är att öka intäkterna via avgifter 
inom ramen för maxtaxan. 
Förslaget om att höja avgifterna inom hemtjänst påverkar enskilda brukare som i dagsläget inte 
har ett stort antal timmar hemtjänst eftersom de inte har kommit upp i maxtaxa. För en del 
brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst kommer höjningen att resultera i mindre 
eller inga avgiftsförändringar. 
För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan visar: 

Gällande färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, föreslås att avgiften ska följas 
upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år som 
baseras på taxiindex. 

Beslutsunderlag 
 Nya taxor avseende avgiter inom socialtjänsten 2018 
 Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017 
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9. Ny konsultupphandling för Stöd till barn och familjer 
Diarienr 17SN239 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att upphandla upp till 30 utredningar av konsult. 

Ärendebeskrivning
Stöd till barn och familjer har under många år haft ett kraftigt ökat inflöde av anmälningar och 
på grund av detta ökat antal inledda utredningar enligt SoL 11:1. Det gör att vi har haft en kö av 
ej fördelade ärenden och att vi inte klarar att hålla lagstadgade utredningstider. Konsekvenserna 
av detta är en ökad risk för att socialnämndens ansvar för barn och unga som riskerar att fara 
illa inte kan uppfyllas. Då vi inte har insyn i utvecklingen i berörda ärenden uteblir möjligheten 
att genomföra adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till 
risksituationer för den enskilde. 

Den höga arbetsbelastningen innebär risk att leda till arbetsrelaterad ohälsa hos 
socialsekreterarna. 

Genom tidigare genomförd upphandling av konsulttjänster har situationen avsevärt förbättrats. I 
början av april hade vi endast ett fåtal ärenden i kö och vi bedömde så att vi med 16 
socialsekreterare skulle klara att framledes hålla lagstadgade utredningstider. Dock så har 
inflödet fortsatt ytterligare under 2017. Fram tom 2017-07-31 har det inletts 179 utredningar 
vilket ger en prognos på ca 300 utredningar på helår. Rekryteringssvårigheterna som funnits 
sedan tidigare kvarstår. From september 2017 arbetar 9 socialsekreterare med utredningar. 
Rekrytering pågår och vi har också anställt handläggare med annan kompetens än socionom för 
att påbörja ett försök med att avlasta socialsekreterarna så att de ska kunna prioritera 
utredningsarbetet. Hittills under 2017 har 78 utredningar fördelats till konsulter. 

2017-08-14 är 20 ärenden utan handläggare jämfört med 43 ärenden 2017-06-15. Fortfarande 
finns det dock ett behov av att upphandla ytterligare konsulttjänster för att förhindra att vi 
hamnar i ett läge då vi inte klarar utredningstiderna. IVO har beslutat om ett vite på 1,5 mkr om 
vi inte håller utredningstiderna. 

Beslutsunderlag 
 Ny konsultupphandling för Stöd till barn och familjer 
 Pågående utredningar BoF 
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10. Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2017 
Diarienr 17SN281 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2017 till kommunfullmäktige 
och till revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 2 fanns det totalt sexton beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut 
avser sysselsättning. Besluten har ej kunnat verkställas då personerna från och till sedan hösten 
2016 är inskrivna på den länsgemensamma psykiatrin. En av insatserna har avslutats på egen 
begäran av personen. Nio ärenden avser kontaktfamilj och ingen lämplig kontaktfamilj har 
hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Fem ärenden avser kontaktperson varav 
två ärenden verkställts under kvartalet. I de övriga tre ärendena har ingen lämplig kontaktperson 
hittats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal två fanns totalt elva beslut som ej verkställts inom tre månader, samtliga beslut 
avser särskilt boende. Sex beslut kunde ej verkställas inom tre månader på grund av platsbrist 
samt saknades rätt boendeform i enlighet med renodlingen. Fem beslut kunde verkställas före 
tre månaders utgång men erbjuden plats avböjdes. Av dessa fem var det en person boendes i 
annan kommun som återtog ansökan i samband med erbjudan om plats, tre personer vars 
anhöriga vårdade som avböjde med önskemål om att avvakta något med flytt samt en person 
som avböjde erbjudande om dublettlägenhet på Berggården (11,5 kvm) på grund av att det inte 
ansågs som ett skäligt alternativ. Samtliga tio beslut är senare verkställda under kvartal två. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den 
länsgemensamma rättspsykiatrin. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 
till specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, 
missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. 

(12 av 39)
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Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden 
som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet att rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån den 
enskildes behov, situation och resurser med beaktan för rimlig tid till utförare att planera, 
samordna och starta upp beviljade insatser. Verkställighet av beslut om Vård och 
omsorgsboende fördröjs dock i vissa ärende, främst på grund av platsbrist och att lägenhet i rätt 
boendeform inte finns tillgänglig. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och 
att boendet motsvarar behoven. Boendebeståndet med ett antal dubblettlägenheter på 
Berggården för personer som är somatiskt sjuka och/eller har omfattande fysiska 
funktionsnedsättningar respektive på Mogården för personer med demenssjukdom är i vissa fall 
inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter med små hygienutrymmen/badrum som är
gällande på Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo medför att viss omvårdnad för 
personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte kan säkerställas eller utföras 
vilket hindrar tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov av lediga lägenheter fördröjer 
ibland verkställigheten varför samverkan är initierad och sker löpande med 
fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta renoveringsprocesser. I vissa 
fall fördröjs verkställigheten eftersom erbjudanden avböjs med anledning av boendets 
geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt 
med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det största 
behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på ärendedragning inför 
beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög 
grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där kommunen har fem fristdagar på 
sig att verkställa beslut om särskilt boende i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt ordinära 
boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både dag-
och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande fall. Det 
generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande kontakter med 
den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den enskildes behov 
fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

(13 av 39)



          

       
 
  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

Äldreomsorgen 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2017 
 Avidentifierad SoL 
 Avidentifierad lista ÄO 

(14 av 39)



         
 

  
            

 

             
             

            
         

                
              

              
                

 
               

             

              
                 

             
              
              

        

             
            
              

            

             
       

       
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

11. Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2017 
Diarienr 17SN282 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2017 till kommunfullmäktige 
och revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 2 fanns det 14 gynnande ej verkställda beslut. Tio beslut om särskilt boende och 
fyra beslut om daglig verksamhet. En person med boendebeslut har under kvartalet återtagit sin 
ansökan. Av övriga boendebeslut har fem beslut verkställts under kvartalet och två personer har 
tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 3. Två personer har tackat nej till 
erbjuden plats.
Av de fyra beslut om daglig verksamhet har ett kunnat verkställas under kvartalet. Övriga tre 
personer önskar enbart daglig verksamhet via arbetsanpassare på företag, det finns inga lediga 
platser. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Alla med gynnande beslut har under kvartalet erbjudits plats. Uppstart av två nya särskilda 
boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera beslut och att vi i större utsträckning 
kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. Under kvartal 3 kommer ytterligare 
beslut att verkställas. Verkställighet av daglig verksamhet har blivit svårare att genomföra då de 
flesta personerna vill ha verkställighet ute på företag och inga sådana platser finns lediga. 
Personerna är inte intresserade av våra egna dagliga verksamheter. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2017 
 Avidentifierad LSS 

(15 av 39)



   
 

  
         

           
            

            
            

    

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

12. Översyn av kontaktpolitikerorganisationen 
Diarienr 17SN268 

Förslag till beslut
Uppdra till arbetsutskottet att lägga fram ett förslag till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Det har vid ett flertal tillfällen påpekats att kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar 
optimalt. Exempelvis har vissa områden bara en kontaktpolitiker och telefonlistan har periodvis 
inte varit uppdaterad. Agnetha Eriksson, ordförande, och Mayvor Ekberg, ledamot, får i 
uppdrag att utarbeta ett förslag på hur kontaktpolitikeruppdraget skulle kunna fungera bättre 
samt lämna förslaget till socialnämnden. 

(16 av 39)



          
   

 

  
           

     

             
           

             
          

          
             

               
              

    

         
           

     
          

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-09-08

13. Yttrande över betänkandet ” Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik” SOU 2017:60 
Diarienr 17SN272 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott sänder yttrandet som svar på betänkandet ”Nästa Steg? Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik” SOU 2017:60 

Ärendebeskrivning 
Betänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” ger ett antal förslag på 
ändringar i minoritetslagstiftningen där några av förslagen rör ändringar gällande äldreomsorg 
på minoritetsspråk. Man vill ha en tydligare reglering över kommuners skyldigheter, både för 
kommuner som tillhör förvaltningsområdena och för dem utanför. Kommuner utanför 
förvaltningsområdena ska sträva efter att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk under 
förutsättning att språkkunnig personal finns. Man vill också införa en skyldighet för kommuner 
att informera om vilka skyldigheter man har i frågan. Man föreslår också att regleringen av 
äldreomsorg på minoritetsspråket ska flyttas till socialtjänstlagen för att på så sätt bli en 
integrerad del av socialtjänstens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över betänkandet "Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik" 
 Yttrande över betänkandet "Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 
 Sammanfattning SOU 2017-60 för AU ledamöter 
 Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), 17KS478 

(17 av 39)



    
 

  
      

               
             

              

             
          

            
                  

         
           

         
               

             
          

              
               

       

   
  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

14. Månadsrapport missbruksvård juni 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för juni 2017 

Ärendebeskrivning
Ungefär lika många besökare öppenvården i juni jämfört med maj drygt 100 färre besök på 
mottagningen i juni jämfört med maj månad. Antalet vårddygn på behandlingshem har denna 
månad 70 färre vårddygn än föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av LVM. 

Inga markanta förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer som fått behandling på 
institution eller antalet pågående utredning för induktionsbehandling jämfört med maj månad. 

Beträffande kostnader så följer Öppenvården budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) 
har under juni kostat 1 501 345 kr, vilket är ca 187 024 kr mer än f g månad. 
Jämförande siffror för de första sex månaderna 2016 respektive 2017: 
Antal besök i öppenvården: 2016 2 939 besök, 2017 3 791 besök 
Totalkostnad institutionsvård inkl LVM: 2016 7 miljoner, 2017 7,5 miljoner 
Antal vårddygn: 2016 3 456 vårddygn (varav 168 LVM) 2017 3 370 vårddygn (varav 424 
LVM) 
Kostnad i snitt/dygn institutionsvård enl SoL: 2016 2 033 kr/dygn, 2017 2 112 kr/dygn 
Kostnad i snitt/dygn LVM: ca 4 000 kr/dygn 2016 och 2017 

Den avgörande skillnaden för den större kostnaden första halvåret 2017 jämfört med 2016 är 
den högre andelen dygn med LVM-vård 2017, där dygnskostnaden är i det närmaste det dubbla 
jämfört med dygnskostnaden för frivillig behandling på behandlingshem. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård juni 2017 
 Månadsrapport juni 2017 

(18 av 39)



    
 

  
      

               
             

             

                
 

               
                    

             
             

        

   
  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

15. Månadsrapport missbruksvård juli 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för juli 2017 

Ärendebeskrivning
Ungefär lika många besök öppenvården i juli jämfört med juni, några fler personer som fått 
insatser öppenvård än under juni månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är även denna 
månad ungefär samma som föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av LVM. 

Det har varit lättare att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med en 
planerad behandling. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under juli kostat 1 608 
111 kr (varav kostnad för LVM-vården är 508 111 kr), vilket är ca 106 766 kr mer än f g 
månad. 

Sammanfattningsvis en viss ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta 
förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer som fått behandling på institution eller 
antalet pågående utredning för induktionsbehandling jämfört med juni månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård mars 2017 
 Månadsrapport juli 2017 

(19 av 39)



     
 

  
  

          
          

              
          

              
          

              
            

           

                
             

      

               

      

                
              

   

    

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

16. Hemtjänsttimmar SO – Juni 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. 
Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I juli 2016 423 timmar/vecka, 
i januari 2017 397 tim/v och i juni 2017 316 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juni 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 3 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Psykosocialt stöd timmar har också minskat med 1 tim/v. 
Ingenting speciellt har skett sedan föregående månad. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - Juni 2017 

(20 av 39)



     
 

  
  

          
          

              
          

              
          

              
            

           

                
                

           

               

      

                
              

   

    

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

17. Hemtjänsttimmar SO – Juli 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. 
Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I juli 2016 423 timmar/vecka, 
i januari 2017 397 tim/v och i juli 2017 331 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juli 2017 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 15 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare som nyligen har fått 
en stroke behöver en hel del hemtjänst. Psykosocialt stöd timmar är oförändrade. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - Juli 2017 

(21 av 39)
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18. Månadsuppföljning hemtjänsttimmar och hemsjukvård
Äldreomsorgen juni 2017 
Diarienr 17SN4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 15 timmar/dag jämfört med maj vilket 
motsvarar ca 3.75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 1. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 
timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer har ökat med 6. 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22618 tim 754 tim/dag Omsorgstagare 683 
Hemsjukvård 732 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 73 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 9 
till vård och omsorgsboende. 

Den 7 juli fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd 
ökar. 

Verksamhet 
För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat antal 
vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats till särskilt boende eftersom det ej
bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Äldrecentrat klarar detta i dagsläget sett utifrån
beläggning. Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på 
vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för 
att tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär att budget underskottet gällande beställare av hemtjänst 
minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen av timmar inte är klar 
när ekonomerna ska redovisa månadsuppföljningen. Minskat antal hemtjänsttimmar innebär 
inte någon större förändring i verksamheten gällande personalplanering och budget, samtliga 
anställda behövs inför stundande sommarsemester. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning hemtjänsttimmar och hemsjukvård Äldreomsorgen juni 2017 

(22 av 39)
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Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-09-08

19. Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård juli 2017, Äldreomsorg 
Diarienr 17SN4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 4 timmar/dag jämfört med juni vilket 
motsvarar ca 1 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 8. Timmarna för den hälso och 
sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 timme/dag, 
motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer är oförändrat. 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23509 tim 758 tim/dag Omsorgstagare 690 
Hemsjukvård 790 tim 25 tim/dag Omsorgstagare 73 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 9 
till vård och omsorgsboende. 

Den 16 augusti totalt 10 ej verkställda beslut om särskilt boende. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd 
ökar. 

Verksamhet 
För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat antal 
vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats till särskilt boende eftersom det ej
bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Äldrecentrat klarar detta i dagsläget sett utifrån
beläggning. Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på 
vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för 
att tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär att budget underskottet gällande beställare av hemtjänst 
minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen av timmar inte är klar 
när ekonomerna ska redovisa månadsuppföljningen. Minskat antal hemtjänsttimmar innebär 
inte någon större förändring i verksamheten gällande personalplanering och budget, samtliga 
anställda behövs inför stundande sommarsemester. 

Beslutsunderlag 
 Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård juli 2017, Äldreomsorg 

(24 av 39)



       
 

  
  

               
                

                 
                

               
             

              
               

            
            

 
             

               
               

 

                
              

                
             

              
    

            
            

             
       

             
              
             

              
          

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

20. Månadsrapport ärendekön barn och unga juni 2017 
Diarienr 17SN5 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Ärendesituationen 
Den aktuella ärendekön 2017-06-15 är 43 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under första 
kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos. I början av maj såg det ut att 
vända men slutade istället med hela 40 inledda utredningar för maj. En förklaring är att det rör 
sig om några familjer med många barn, i något fall upp till 7 barn i samma familj. 

Utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte bedöms 
komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt enligt en förenklad 
handläggningsrutin. 

Personalsituationen 
2017-06-15 arbetar 9 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Då 2 av dessa går på 
föräldraledighet i samband med semestern så kan det inte fördelas nya utredningar på dessa två. 
En socialsekreterare börjar i augusti och eventuellt ytterligare en i september. En 
beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-19 för att avlasta socialsekreterarna med 
vissa arbetsuppgifter. 
Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att 
utredningstiderna ska hållas. Ett avtal för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall 
att det kommer att finnas behov av ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett 
sådant beslut. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 
inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, detta 
från det att förhandsbedömning gjorts. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle kunna få 
tidiga, främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och tidskrävande 
insatser, insatser som kan innebära uppbrott i familjen, detta i form av placering av 
barn/ungdom i familjehem alternativt institution. 
Då verksamheten inte heller har insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och 
barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också adekvata och aktuella 
risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande risksituationer för den 
enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 
jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare så 
uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som medarbetarna 
idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt möjligheten till att vara en 
lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det dagliga arbetet. 

(26 av 39)
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Budget 
Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 
hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser kan leda 
till tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Köp av konsulttjänster samt 
överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport ärendekön barn och unga juni 2017 
 Pågående ärenden 70615 

(27 av 39)



       
 

  
  

               
                

                 
                

               
             

          
            

           
                 

                
       

                
              

                
             

              
    

            
            

             
       

             
              
             

              
          

              

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-09-08

21. Månadsrapport ärendekön barn och unga juli 2017 
Diarienr 17SN5 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Ärendesituationen 
Den aktuella ärendekön 2017-08-14 är 20 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under första 
kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos. I början av maj såg det ut att 
vända men slutade istället med hela 40 inledda utredningar för maj. En förklaring är att det rör 
sig om några familjer med många barn, i något fall upp till 7 barn i samma familj. 

Utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte bedöms 
komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt enligt en förenklad 
handläggningsrutin. 

Personalsituationen 
2017-08-14 arbetar 7 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Ytterligare en 
socialsekreterare börjar i september. En beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-19 
för att avlasta socialsekreterarna med vissa arbetsuppgifter. Verksamheten kommer att fortsätta 
att arbeta med rekrytering för att nå målet att utredningstiderna ska hållas. Ett avtal för köp av 
konsulter kommer att upphandlas för det fall att det kommer att finnas behov av ytterligare köp 
av utredningar och socialnämnden fattar ett sådant beslut. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 
inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, detta 
från det att förhandsbedömning gjorts. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle kunna få 
tidiga, främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och tidskrävande 
insatser, insatser som kan innebära uppbrott i familjen, detta i form av placering av 
barn/ungdom i familjehem alternativt institution. 
Då verksamheten inte heller har insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och 
barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också adekvata och aktuella 
risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande risksituationer för den 
enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 
jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare så 
uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som medarbetarna 
idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt möjligheten till att vara en 
lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det dagliga arbetet. 

Budget 
Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 
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Sammanträdesdatum
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hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser kan leda 
till tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Köp av konsulttjänster samt 
överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017.
Ärendekön 170814 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport ärendekön barn och unga juli 2017 
 170814 

(29 av 39)



       
   

 

  
  

             
              

                 
       

                
               

     

              
               

             
            

        

                
            

 

                 
     

                
             

          

            

                  
               

              
              

      

              

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-09-08

22. Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
institution juni 2017 
Diarienr 17SN6 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den 15 juni 2017 var 25 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 13 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) och 
12 i förstärkt familjehemsvård. 5 barn var under 12 år (1 flickor/4 pojkar)och 20 barn finns i 
spannet 13 till 21 år (7 flickor/13 pojkar). 

10 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 7 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 1 enligt både 2,3 §§ LVU 
15 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
25 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses 
genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det kan bli aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar 
i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för första 
delen av 2017 kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med 
eget beteende och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som 
också kommer att påverka kostnaden negativt är att det möjligheten att återsöka kostnader för 
placeringar av ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 

(30 av 39)



                 

         

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som 
följd. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution juni 2017 

(31 av 39)
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Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
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23. Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
institution juli 2017 
Diarienr 17SN6 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den 18 augusti 2017 var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 12 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) och 
15 i förstärkt familjehemsvård. 9 barn var under 12 år (4 flickor/5 pojkar)och 19 barn finns i 
spannet 13 till 21 år (8 flickor/11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 17 barn/ungdomar är placerade 
enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
28 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses 
genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera olika 
familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar 
i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer att 
påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
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Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som 
följd. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution juli 2017 
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24. Delegationsbeslut 2017 
Diarienr 17SN7 
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25. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 17SN8 
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26. Delgivningar september 2017 
Diarienr 17SN263 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av ärendeflödet_2017 
 Resultat av inspektion vid Individ- och familjeomsorgen 
 §144 Ledsagarservice enligt SoL(613439) 
 Utredning ledsagarservice i äldreomsorgen(611084) 
 §145 Investeringsbudget för nytt vård- och omsorgsboende Berget 2(613440) 
 §141 Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och årsbudget 2018 
 Verksamhetsplan 2018-2020 
 Budgetberedningens förslag angående Styrande dokument i Piteå kommun 
 Budgetberedningens förslag angående basnyckeltal 
 Centerpartiets budgetförslag 
 Komplettering till Centerpartiets budget mål och nyckeltal 
 Moderaterna strategisk plan och budget 2018 Piteå (2017-06-07) 
 SD-BUDGET-2017 
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27. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 17SN13 
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28. Övriga frågor 
Diarienr 17SN11 
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29. TEMA: Delårsbokslut 
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Månadsuppföljning ekonomi juli 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-17 
Dnr 17SN1 

Månadsuppföljning ekonomi juli 2017 

Förslag till beslut 
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med juli 2017. 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med juli på – 24,9 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden -1,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat 
på – 27,9 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och 
missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som kommer att omfattas av 
den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av grundläggande behov inom 
personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

• Fortsatt högt inflöde barn och familj, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla lagstadgade 
utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Antalet vårddygn inom 
institutionsvård har ökat från 2 921 dygn 2016 till 4 035 dygn 2017 för perioden januari till och med 
juli. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 100 kr/dygn. 

• Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun under 
2017 och fler kan befaras. Två av dessa har fått personlig assistans enligt LSS med en total 
kostnadsökning för personlig assistans på ca 2,4 mkr/år. 

• Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 3,8 mkr som belastar underskottet tom juli. 
Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket. 

• Inom Missbruksvården ökar antalet ärenden där vi nu ligger över 2016 års nivå. 3 LVM-ärenden. 
Antalet vårddygn har till och med juli ökat från 3 896 dygn 2016 till 4 399 dygn 2017 och hela 
ökningen har skett under juni och juli. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn 
till ca 2 500 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med juli är det placerat på 
institutionsvård för 11,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning juli 2017 
SN bild juli 2017 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

   

                
            

                  
                

           
      

              
        

                 
               
           

                 
        

             
          

              
                  

               
                 

        

   

           
               

      

               
             

     

             
            

            
           

           
 

   

                
                 

Socialtjänsten Datum: 2017-08-15 

Månadsuppföljning ekonomi juli 2017 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med juli på – 24,9 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden -1,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat 
på – 27,9 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och 
missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som kommer att omfattas av 
den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av grundläggande behov inom 
personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

 Fortsatt högt inflöde barn och familj, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. 
Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 2 921 dygn 2016 till 4 035 dygn 2017 för 
perioden januari till och med juli. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 100 kr/dygn. 

 Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017 och fler kan befaras. Två av dessa har fått personlig assistans enligt LSS med en 
total kostnadsökning för personlig assistans på ca 2,4 mkr/år. 

 Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 3,8 mkr som belastar underskottet tom 
juli. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket. 

 Inom Missbruksvården ökar antalet ärenden där vi nu ligger över 2016 års nivå. 3 LVM-
ärenden. Antalet vårddygn har till och med juli ökat från 3 896 dygn 2016 till 4 399 dygn 
2017 och hela ökningen har skett under juni och juli. Snittkostnaden för vårddygn har också 
ökat med 200 kr/dygn till ca 2 500 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med 
juli är det placerat på institutionsvård för 11,2 mkr. 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Ledningsgruppen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje 
chef har jobbat igenom sina rehabiliteringsärenden. Vi ser en stor förbättring på sjukfrånvaron som vi 
lyckats sänka jämfört med tidigare år 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och vi har varit i behov att använda 
”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat kostnaderna 
som även påverkar kommande månader. 

För att stärka attraktionskraften hos socialtjänsten som arbetsgivare har vi utökat poolerna inom 
bemanningsenheten, vilket initialt ökar kostnaderna men på sikt kommer att vara lönsamt. 
Semesterperioden har också påverkat resultatet negativt i alla poolar eftersom intäkterna halveras 
under de här månaderna. Förväntas dock en liten återhämtning efter semesterperiodens slut. 
Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och färre utbildad 
personal. 

Stöd och Omsorg 

Stöd till försörjning Antalet hushåll är fler än förra året. Fler nya hushåll kopplat till Migration. 
Etableringsschablon bygger på 2 vuxna och tre barn men många familjer har fler än tre barn. Beviljat 



 

                  
   

             
            

    

                   
              

              
         
         

             
                

            
           

              
                 

              

               
                 

            

              
              

  

Socialtjänsten Datum: 2017-08-15 

bistånd på grund av sjukdom har minskat. Gruppen över 65 år har ökat kraftigt från 23 hushåll 2016 
till 40 hushåll 2017. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Här jobbar vi med restriktiv biståndsbedömning. Vi ser 
utmaningar med försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade 
kostnader hos Piteå kommun. 

Stöd till barn och familj Fortsatt stort inflöde av nya ärenden. I dagsläget är det 20 ärenden i kö, 
utöver de har kommunen köpt in ytterligare 30 utredningar för att hålla lagstadgade utredningstider. 
Det är stora svårigheter att rekrytera familjehem vilket leder till att dyrare alternativ såsom 
familjehemsföretag måste väljas. Prognosen försämras totalt för hela verksamhetsområdet. 
Kostnadsökningarna inom Barn och familj kan sammanfattas enligt nedan. 

 Antalet placerade barn har ökat med 16 st (18%) jämfört med samma period 2016 
 IVO har vid tillsyn krävt att lagstadgad utredningstid hålls annars utgår ett vite på 1,5 mkr. 

Det har medfört köp av konsulttjänster för utredningar samt viss extrabemanning på 
utredningssidan. Vi har trots upprepade försök inte lyckats att rekrytera egen personal. 

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN, Kultur och fritid och Region 
Norrbotten där vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda 
vuxna i föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader. 

Psykosocialt stöd Det är nu fler placerade på institutionsvård för vuxna än under motsvarande tid 
föregående år och antalet vårddygn har ökat mycket under juni och juli jämfört med 2016 . LSS-
boende har ökade kostnader på grund av extrabemanning på grund av omvårdnadskrävande brukare. 

Äldreomsorg 

Resultatet på äldreomsorgen påverkas positivt av att vi inte kan verkställa beslut om arbetskläder 
förrän till hösten samt verkställighet i beslut kring projektet framtidens äldreomsorg. Motsvarar ca 3 
mkr på helår. 



 

             
           

              
        

                
              

             
            

             
                

                 
                  

                 
            

                
           

Socialtjänsten Datum: 2017-08-15 

Ordinärt boende Vi arbetar med innovation i olika projekt, såsom serviceteam, TES planering. 
Förvaltningen kommer att se över mattransporter mm. Resultatet för hemtjänstproduktionen kan 
svänga mellan månaderna eftersom statistiken för hemtjänsttimmarna tas ut när månaden är klar och 
ersättningen till hemtjänstproduktionen är preliminär och korrigeras månaden efter. 

Särskilt boende I dagsläget har vi 13 platser som vi tomhåller pga av vattenskada, ombyggnation mm. 
Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. Flera av boendena har ett försämrat resultatet jämfört 
med maj vilket främst beror på vårdkrävande brukare och därigenom extrabemanning. Några boenden 
har haft pensionsavgångar med utbetalning av innestående semester som påverkat resultatet negativt. 

Utredning/Bedömning/Avlösning Hemtjänsttimmarna ligger på en hög nivå. Det beror på att det är 
fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera 
av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Andelen äldre äldre ökar och 
många av vårdtagarna är multisjuka. Vi har budget för beställare hemtjänst av ca. 725 tim/dag. I juli är 
det 758 tim/dag vilket är mer än vad som finns budgeterat. I VEP2018 föreslås ytterligare höjning på 
omsorgsavgifter. Under hösten 2017 kommer Villa Utkiken att öppnas upp som korttidsverksamhet 
vilket kan minska antalet hemtjänsttimmar om allt annat lika vad gäller antal i behov av äldreomsorg. 
Demografikurvan visar dock en kraftig uppgång av antalet äldre de närmaste åren. 



  
     

 
 

  
 

  
 

 
  

 
   

           

   
         

     
           

             

      
     
        
          
             

            
                 
            

                  
             
            
             
              
         

                
                  
            
               
                  

               
   
           
           
                  
              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. Juli 

Verksamhet 

Budget jan-
juli 2017 

Utfall jan-juli 
2017 

Budgetavvikelse 
jan-juli 2017 

Utfall jan-juli 
2016 

Budgetavvikelse 
jan-juli 2016 

Budgetavvikelse 
jan -maj 2017 

Prognos 
avvikelse helår 
2017 

2016 års 
budgetavvikelse 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 
Förvaltningsledning/Bemanningsenhet 
Administrativa enhet 

Förändring semesterlöneskuld 

14 100 

932 
6 892 
6 401 
-124 

16 251 

950 
9 087 
5 921 

293 

-2 151 

-18 
-2 195 

480 
-417 

8 586 

911 
2 998 
4 804 
-126 

876 

-3 
273 
613 

-6 

-2 638 

-18 
-1 382 

179 
-1 416 

-2 130 

0 
-2 320 

90 
100 

-86 

30 
382 

1 171 
-1 669 

0 0 0 
STÖD O OMSORG 177 832 202 809 -24 977 178 616 -5 222 -15 986 -24 528 -14 584 

Avdelningsgemensamt 1 851 1 715 136 1 864 4 928 372 1 222 6 484 
Betalningsansvar 
Omvårdnadsintäkter 
Övrigt avdelningsgemensamt 
Förändring semesterlöneskuld 

583 
-519 

3 452 
-1 665 

252 
-544 

2 481 
-474 

331 
25 

972 
-1 191 

269 
-506 

4 267 
-2 167 

81 
-31 

4 806 
72 

165 
27 

716 
-535 

0 
50 

1 800 
-628 

-1 226 
-29 

8 051 
-312 

St  � till försörjning 26 316 27 705 -1 389 26 963 -1 455 -543 -550 -167 
Försörjningsst  �
Övriga verksamheter st  � till försörj. 

10 601 
15 715 

12 523 
15 182 

-1 923 
534 

12 270 
14 693 

-1 669 
214 

-1 165 
622 

-1 700 
1 150 

-1 164 
997 

St  � till vuxna med funktionshinder 37 889 42 629 -4 740 40 492 -1 985 -3 773 -5 150 -2 567 
Hemtjänst 
Bostadsanpassning 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
Personlig assistans 
Övriga verksamheter vuxfunk 

3 587 
1 975 
1 895 

25 920 
4 512 

3 859 
2 166 
2 492 

30 017 
4 096 

-272 
-191 
-596 

-4 097 
416 

4 059 
2 322 
2 599 

26 999 
4 514 

-617 
-361 
-704 
-412 
110 

-235 
-569 
-572 

-2 609 
212 

-500 
-200 
-900 

-3 800 
250 

-1 522 
-608 

-1 357 
274 
646 

St  � till barn och familj 38 705 51 279 -12 574 37 629 356 -9 182 -13 900 -4 462 
Institutionsvård, barn och unga 
Förstärkta familjehem 
Familjehem 
Övriga verksamheter barn och familj 

2 741 
3 850 
7 729 

24 385 

8 826 
3 926 
9 376 

29 151 

-6 085 
-76 

-1 647 
-4 766 

3 940 
3 544 
8 097 

22 048 

-820 
-44 

-106 
1 325 

-4 196 
-493 

-1 122 
-3 372 

-6 700 
200 

-2 000 
-5 400 

-4 215 
-878 
-343 
973 

Psykosocialt st  � 73 072 79 481 -6 409 71 668 -7 065 -2 860 -6 150 -13 872 
Hemtjänst 
Psykiatriboenden 
LSS-boenden 
Institutionsvård vuxna 
Övriga verksamheter psykosocialt st  �

554 
13 271 
42 088 

6 073 
11 086 

248 
13 359 
42 712 
11 612 
11 551 

306 
-88 

-623 
-5 539 

-464 

480 
11 922 
40 407 

8 344 
10 515 

0 

132 
-397 
-991 

-5 958 
148 

0 

210 
-319 
254 

-2 683 
-322 

0 

500 
200 

0 
-6 650 

-200 

243 
-522 

-2 187 
-11 347 

-59 



  
     

 
 

  
 

  
 

 
  

 
   

           

        
        

         
               
        
           
          
      
        

              
         
           
          
          
       
             
          
         
           
           
         

             
    
                 
        
      
          

        
               

              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. Juli 

Verksamhet 

Budget jan-
juli 2017 

Utfall jan-juli 
2017 

Budgetavvikelse 
jan-juli 2017 

Utfall jan-juli 
2016 

Budgetavvikelse 
jan-juli 2016 

Budgetavvikelse 
jan -maj 2017 

Prognos 
avvikelse helår 
2017 

2016 års 
budgetavvikelse 

ÄLDREOMSORG 266 245 264 088 2 156 257 264 -4 374 2 505 -1 236 -5 031 

Avdelningsgemensamt 11 303 5 279 6 024 4 987 2 492 4 419 2 000 3 519 
Framtidens äldreomsorg 3 625 1 660 1 965 631 4 030 1 561 1 000 3 642 
Ordinärt boende 37 249 37 730 -481 34 648 -2 123 405 0 -4 234 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 7 499 8 572 -1 072 8 175 -1 377 186 -250 -1 164 
Nattpatrull 3 774 3 811 -37 3 749 36 -28 0 193 
Hemsjukvård dag & natt 13 203 13 160 43 11 239 -398 44 0 -1 275 
Rehabteamet 9 807 9 516 291 9 199 -959 -12 0 -2 459 
Samvaron 1 420 1 201 219 1 335 135 155 200 355 
Övriga verksamheter ordinärt boende 1 546 1 471 76 951 441 60 50 116 

Särskilt boende 142 523 145 011 -2 487 146 743 -3 513 -1 977 -1 650 -3 891 
Österbo 13 856 14 039 -183 13 744 -27 -177 0 52 
Källbogården 11 348 11 619 -271 14 196 -272 -163 -200 -483 
Öjagården 10 380 10 452 -72 10 767 -778 -77 0 -981 
Norrgården 15 949 15 827 122 16 074 -637 -124 300 -1 148 
Mogården 16 497 16 495 1 16 108 129 -70 0 25 
Hortlaxgården 16 334 17 455 -1 121 17 216 -736 -897 -1 100 -677 
Roknäsgården 11 918 11 970 -52 13 224 -714 -11 0 -399 
Berggården 17 740 17 851 -111 17 496 -160 86 0 -230 
Rosågränd 5 086 5 587 -501 5 636 -251 -409 -500 -187 
Munkberga 10 891 11 355 -464 10 920 -403 -304 -500 -514 
Övriga verksamheter särskilt boende 12 525 12 360 165 11 363 338 170 350 649 

Utredning/Bedni�� ng/Avlösning 84 669 88 195 -3 526 82 514 -4 847 -2 727 -3 050 -7 920 
Betalningsansvar 197 161 35 34 155 -21 0 40 
Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 53 928 58 047 -4 119 56 392 -5 562 -3 401 -4 200 -9 894 
Bostadsanpassning 2 123 2 238 -115 1 823 299 2 0 -19 
Färdtjänst 1 603 1 546 57 1 483 121 126 0 142 
Övriga versamheter U/B/A 26 818 26 203 615 22 782 141 567 1 150 1 811 

Omvårdnadsintäkter -10 494 -11 383 889 -10 075 949 664 1 500 2 653 
Förändring semesterlöneskuld -2 630 -2 403 -227 -2 185 -1 362 160 -1 036 1 201 

Totalt Socialtjänsten 458 177 483 148 -24 971 444 465 -8 719 -16 118 -27 894 -19 702 



   

     

Ärende 4 

Delårsbokslut till och med augusti 
2017 



   

   
   

Ärende 5 

Socialförvaltningens åtgärder för 
att stärka budgetprognosen 2017 



 

 

      

  
        

              
            

               
            

              
            

                 

       

  
  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN130 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017, 17-08-15 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

          

     
 

            
           

             
            

              
              

                 

 

   

    
 

     
    

    
    

    
    

    

    
     

     

  

 
      
    

  
   

 
   

 

          

Datum 
2017-08-15 

Fvaltningens �� aktiviteter f �� att stärka 
budgetprognosen 2017 

Fvaltningen �� har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa 
aktiviteter f �� att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i 
verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget till nämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. 
Verksamheten måste därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder 
som kan säkerställa ekonomin under det kommande året. Nedan redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Fvaltningsergripande ����

Förslag till åtgärder: 

Åtgärd Genomfört Effekt 2017 (tkr) Effekt 2018 (tkr) 
Minskat utbildningskostnaderna Ja 500 500 
Ytterligare minskning på deltagande av 
seminarium och utbildningar (fler 
webbföreläsningar) 

Pågår 100 100 

Höjt omsorgsavgifterna 2016 Ja 2 800 2 800 
Ytterligare höjning omsorgsavgift i 
VEP 2018 (förslag 10% höjning) 

Pågår upp i VEP 
2018 upp i sept 
nämnden 

0 500 

Avgift ledsagning enligt SOL 
(Socialnämnden fattat beslut i april 
sedan upp till KF för beslut) 

Nej, förslag 1/9 50 100 

Gemensam bilpool Ja 100 100 
Aktivt arbeta för minskad sjukfrånvaro Ja 1 000 1 000 
Jobba med arbetsmarknadsprogram för 
att klara kompetensförsörjningen 

ja Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Fortsätta jobba med innovationsarbete Klara av att Klara av att 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se


      
  

 

  
   

   
   

   

    
    

     
    

   
 

  
  

   
    

     
     

     
 

  

     
    

 
 

       
      

 

     

   
      

       
         

 

      

     
    

 

    
 

      
    

    

2 
och test i liten skala Pågår bemanna och 

bibehålla kvalitén 
i verksamheterna 

bemanna och 
bibehålla kvalitén i 
verksamheterna 

Hälsosam schemaläggning med 
brukaren i fokus, samplanering 

Nej, start hösten 
2017 

200 500 

Förändrad biståndsbedömning Ja 2 000 3 000 
Avgifts belägga hyra på Samvaron Ja 30 30 
Se över mattransporterna i hemtjänsten 
– annan utförare än hemtjänst 

Nej 0 Klara av bemanna 
verksamheterna 
med utbildad 
personal- rätt 
person på rätt plats 

Ärenden ska beredas med 
förvaltningsledningen innan beslut tas i 
IU. Kostnaden för insatsen ska 
noggrant granskas och alternativ ska 
finnas redovisat. 

Pågående Kvalitetssäkra 
besluten 

Kvalitetssäkra 
besluten 

Uppdrag att utreda ramavtal på 
missbrukssidan samt barn och familj 

Pågående/samarbete 
med inköp 

? ? 

Se över placeringar på vuxna och barn 
och omförhandla avtal – görs aktivt 
redan idag. 

Pågående Fortsatt låga 
kostnader 

Fortsatt låga 
kostnader 

Pedagogiska måltider inom 
äldreomsorgen plockas bort – se över 
kan vi ha det enbart på demensboenden. 
Besparing om vi tar bort det helt med 1 
mkr. 

Pågående upp i maj 
nämnden 

1 000 1 000 

Se över möjligheten till annan 
driftsform av Samvaron och 
Träffpunkten(Gäller ÄO) 

Pågående upp i sept 
nämnden 

? ? 

Ta fram riktlinjer för placeringar barn 
och unga samt placeringar missbruk 

Pågår upp i okt 
nämnden 



   

     

Ärende 6 

Pedagogiska måltider på vård- och 
omsorgsboenden 



 

 

     

  
       

           
            

            
               

             
               
              

                   
                  

            
           

              
            

                
               

         
                  

             

               
                 

             

 
    

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-15 
Dnr 17SN130 

Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att behålla pedagogiska måltider på demensboenden. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen köper sedan 2010-11-01 två portioner pedagogiska måltider per dag och 
dagrum på alla vård- och omsorgsboenden förutom Källbogården. Detta görs som en 
kvalitetshöjande åtgärd för våra omsorgstagare. Pedagogisk måltid innebär att en personal ska 
sitta tillsammans med omsorgstagarna och äta. Tanken är att finnas till hands, vara en förebild 
för omsorgstagarna och skapa lugn vid måltiden. En uppföljning av hur rutinen för 
pedagogisk måltid fungerar samt vilka effekter man ser av det är genomförd i början av 
sommaren. På de flesta vård- och omsorgsboenden följer man rutinen och tycker att det 
fungerar bra. Hälften uppger att det är svårare att följa den när många ska ha hjälp med att äta 
eller när omsorgstagarna äter i sin lägenhet. En enhet uppger att det är svårt att hinna med när 
arbetsbelastningen är stor. De positiva effekter man upplever är en lugnare matmiljö. 
Omsorgstagarna tror sig sitta kvar längre och oroliga vandrande omsorgstagare vandrar 
mindre. Personalen tycker att de får en bättre inblick i hur mycket omsorgstagarna äter. 
Uppföljningen visar att pedagogisk måltid fungerar bättre på demensboendena som haft det 
under en längre period medan det fungerar sämre där många ska ha hjälp att äta. Både 
personal och chefer är positiva till pedagogisk måltid och vill att det ska vara kvar. 

Äldreomsorgen köper pedagogiska måltider av Fastighets och serviceförvaltningen för totalt 
1 051 200 kr per år (2017). På vård- och omsorgsboendena är kostnaden 645 320 kr per år 
(Källbogården och Villa Utkiken inkluderade) och på demensboendena 570 860 kr per år. 

Med det underskott äldreomsorgen har behöver vi titta på vilka kostnader vi kan minska på 
när det gäller insatser som vi inte måste ha. Pedagogisk måltid är en sådan insats. Vi föreslår 
därför att pedagogisk måltid tas bort trots de positiva effekterna som beskrivs av 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Pedagogiska måltider 
Ekonomisk uträkning gällande pedagogiska måltider 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



    

            
           

   

 

     
 

   

     

  

 

Ekonomisk uträkning gällande pedagogiska måltider 

Nedan finns en kostnadsberäkning av de pedagogiska måltiderna, fördelad på vård- och 
omsorgsboende och demensboende. Beräkningen utgår från en portion per dagrum och 
måltid. 

Boende Demensboende-
portioner/dag 

Vård och omsorgsboende-
portioner 

Öjagården 8 -

Norrgården 4 8 

Hortlaxgården 8 8 

Roknäsgården 6 6 

Munkberga 8 -

Berggården - 8 

Österbo - 10 

Källbogården - 6 

Rosågränd - 4 

Mogården 12 -

Villa Utkiken 2 

Summa: 46 portioner/dag x 34 kr/ 
portion = 

570 860 kr/ år 

52 portioner/dag x 34 kr/ 
portion= 

645 320 kr/år 

Helena Magnusson 

Avdelningschef 

Socialtjänsten 



 

        

   

        
            

           
             

           

           
            

   

          

            
    

 
     

 
        

       
        

      
       
          
        

    
           

        
        

       
         

        
       

       
       
  

          
 

       
       
     

       
      

 

Datum Beteckning 
2016-07-08 

Uppföljning av pedagogiska måltider 

Bakgrund: Äldreomsorgen köper sedan 2010-11-01, 2 port/pedagogiska måltider/dag 
och dagrum på alla vård- och omsorgsboenden förutom Källbogården. Detta görs som 
en kvalitetshöjande åtgärd för våra omsorgstagare. Pedagogisk måltid innebär att en 
personal ska sitta tillsammans med omsorgstagarna och äta. Tanken är att finnas till 
hands, vara en förebild för omsorgstagarna och skapa lugn vid måltiden. 

Tillvägagångssätt: Av våra 9 vård- och omsorgsboenden har jag intervjuat personal 
och chefer på sex boenden, både vård-och omsorgs och demensboende, totalt 11 
avdelningar har deltagit. 

Sammanställning av det synpunkter som kom fram i samband med 
intervjuer 

Används pedagogiska måltider i era 
dagrum? 

Nyttjas på alla boenden men i olika grad. 
Nyttjandegraden varierar mellan 70 och 
99 % 

Hur många personal/ måltid äter 
pedagogisk måltid? 

1-3 personer sitter ner med de boende vid 
lunch och middag. En avdelning uppger att 
de endast kan vara med vid lunch (mindre 
personal vid middagstid)Det är en måltid 
som ingår men personalen menar att ingen 
äter en hel måltid utan tar lite på en assiett 
och då räcker det till två personal. Några 
dricker bara dryck eller kaffe. 

Hur fungerar det? De flesta tycker att det fungerar bra. På de 
två ställen där det nyttjas fullt ut har 
arbetssättet jobbats in under lång tid till en 
bra rutin med gott resultat Hälften uppger 
att det är svårare att fullfölja när man har 
många matningar eller att de boende äter i 
sin lägenhet. En avdelning uppger att det 
ibland inte hinns med att göra allt 
morgonjobb klart innan lunch och då måste 
pedagogiska måltider strykas. 

Positiva effekter av pedagogiska 
måltider? 

Lugnare matmiljö. De som är oroliga 
vandrar mindre. 
Många tror sig att sitta längre vid bordet. 
När personalen äter speglas det hur man 
äter. Ofta att dementa gör likadant 
Personalen får en bra inblick hur mycket 
de boende äter. Boende äter bättre-mindre 
svinn. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-731 34 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se
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Negativa effekter av pedagogiska 
måltider? 

Inget negativt har rapporterats. 

Kommentar: 
Fick en känsla av att pedagogiska måltider fungerar bättre på demensboende. Kan bero på 
att de haft det längre, över tid. De som uppger att de har många matningar, oftare arbetar 
på vård-och omsorgsboendena och detta i sin tur medför större svårigheter att ha 
pedagogiska måltider. En personal nämnde också att det är svårare på sommaren när det 
är vikarier som måste handledas. All personal vill inte äta mat. 

Träffade även boendecheferna. Deras upplevelse stämmer överens med personalens. 
Några uppger att det inte fungerar så bra på en del ställen, men de vill gärna ta tag i frågan. 
En chef föreslår att personalen får betala en mindre summa per måltid (som lärarna) 
Alla vill ha kvar pedagogiska måltider. 

Eva Johansson 
Verksamhetsutvecklare. 



   

     
   

Ärende 7 

Utredning av annan driftsform på 
Samvaron och på Träffpunkten 



 

 

        

  
         

     

            
  

           
             

            
             

            
          
  

             
             

            
            

             
            

             
               

            
                  

             
        

             
           
            

   

           
         

           
          

 

     

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-25 
Dnr 17SN130 

Utredning av annan driftsform på Samvaron och på Träffpunkten 

Förslag till beslut 
För att minska budgetunderskottet beslutar Socialnämnden att upphöra med 
samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik. 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut samt vill att ärendet kompletteras med 
besöksfrekvens. 

Ärendebeskrivning 
Samvaroverksamheter bedrivs av äldreomsorgen på 6 platser i kommunen. På våra
trygghetsboenden i Öjebyn, Hortlax och i Piteå. Utöver dessa finns samvaron i Roknäs, 
Norrfjärden samt Rosvik. I ett trygghetsboende ska finnas tillgång till gemensamhetslokal och 
personal som stöd för trygghet och aktiviteter. Detta gäller samvaron på Hamnplan 4,
Öjagården och Hortlaxgården. I projektet Framtidens äldreomsorg finns även beslut om att 
starta samvaroverksamhet på Källbogårdens trygghetsboende, planen är att verkställa detta 
under hösten 2017. 

Äldreomsorgen har två dagverksamheter för dementa. För att få plats i dagverksamhet för 
dementa krävs ett biståndsbeslut. Den personal som arbetar i dagverksamheterna bör ha 
utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Vår bedömning 
utifrån detta är att det inte är lämpligt att försöka med annan driftsform. 

För att undersöka möjligheterna till annan driftsform av samvaron har tre aktörer tillfrågats: 
Föreningsservice, Samhall och Bryggan. Om Socialnämnden beslutar att vi ska pröva annan 
driftsform så måste kommunen göra en upphandling och då kan naturligtvis andra aktörer 
komma ifråga. Av de tre nu tillfrågade företagen så blir det billigast om kommunen anlitar
föreningsservice. De kan bara driva samvaroverksamhet i Öjebyn och Hamnplan. De har 
lönebidragsanställda och därför klarar de att driva detta till en kostnad av ca 600 000 kr per år.
Äldreomsorgens nuvarande kostnad för dessa två årsarbetare är 923 000 kr per år. 
Kostnadsminskningen skulle bli ca 323 000 kr per år. 

Äldreomsorgen har hög sjukfrånvaro och få arbeten som kan erbjudas personer som behöver
omplacering till lättare arbete. Om man väljer annan driftsform förlorar Äldreomsorgen 
möjligheten att nyttja dessa tjänster till omplacering. Man förlorar även möjligheten att 
rekrytera lämplig person. 

Samvaroverksamheten i Rosvik, Norrfjärden och Roknäs bedrivs där trots avsaknad av 
trygghetsboende. Om äldreomsorgen fortsätter att bedriva enbart samvaroverksamhet i 
trygghetsboendena och lägger ner samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik så 
kan äldreomsorgen minska kostnaderna med ca 280 000 kr per år. 

Beslutsunderlag
Annan driftsform av samvaron och träffpunkterna 
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Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-25 
Dnr 17SN130 

Ellenor Sundström 
Verksamhetsområdeschef ordinärt boende 
Socialförvaltningen 
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Annan driftsform av Samvaron och Träffpunkter 

Uppdrag 
Att undersöka möjligheter till annan driftsform av samvaro och träffpunkter i syfte att minska 
kostnaderna. 

Nuläge 
Samvaroverksamheter bedrivs av äldreomsorgen på 6 platser i kommunen. På våra
trygghetsboenden i Öjebyn, Hortlax och centrala Piteå (Hamnplan 4). Samvaron i Öjebyn och på 
Hamnplan 4 har verksamhet alla vardagar. I Hortlax har man verksamhet 3 eftermiddagar per 
vecka. Utöver dessa har vi verksamhet två eftermiddagar per vecka i Roknäs och Norrfjärden 
samt en eftermiddag per vecka i Rosvik. 

Ett trygghetsboende ska möta behov hos äldre som känner sig oroliga och otrygga. Det skall 
finnas tillgång till gemensamhetslokal och personal som stöd för trygghet och aktiviteter. Detta
gäller samvaron på Hamnplan 4, Öjagården och Hortlaxgården. För att behålla boendeformen 
behöver man ha tillgång till personal. Det går inte ta bort personal från dessa och vår bedömning 
är att det skulle bli stora svårigheter med att ändra finansiering av tjänsten ex att fastighetsägaren 
finansierar den. I projektet Framtidens äldreomsorg finns beslut om att starta samvaroverksamhet 
på Källbogårdens trygghetsboende. Planen är att verkställa detta under hösten 2017 när 
ombyggnationen är klar och den finansieras genom omfördelningskontot för Framtidens 
äldreomsorg. 

Dagverksamhet för dementa
Äldreomsorgen har två dagverksamheter för dementa, en vid äldrecentrat (Trädgårdsvillan) samt 
en på Munkberga. Dessa är öppna vardagar. För att få plats i dagverksamhet för dementa krävs ett 
biståndsbeslut. Den personal som arbetar i dessa bör ha utbildning och erfarenhet av att arbeta 
med personer med demenssjukdom. Det är därför inte lämpligt att försöka med annan driftsform. 

För att undersöka annan driftsform av samvaron har tre aktörer tillfrågats 
Föreningsservice:
Kan åta sig att driva samvaroverksamheten på Hamnplan och Öjagården. Det skulle bli en kostnad 
för två årsarbetare på ca 600 000 kr per år. Föreningsservice har lönebidragsanställda, så därför är 
kostnaden relativt låg. Föreningsservice kan däremot inte åta sig att driva samvaroverksamheterna 
i ytterområdena då det är för få timmar som skall utföras av flera personer. 

Bryggan: 
Bryggan kan åta sig att bedriva samvaroverksamheterna med motsvarande kostnader som man har
vid Träffpunkten i Öjebyn. Bryggan driver Träffpunkten i Öjebyn som tillhör Stöd och omsorg. 
Hyran betalas av Stöd och omsorg. Lokalen med inventarier nyttjas kostnadsfritt av Bryggan. 
Träffpunkten är öppen minst 5,5 tim varje helgfri vardag. Bryggan ersätts med 614 000 kr per år 
exklusive moms. Det räcker till 1,25 årsarbetare. 

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

www.pitea.se


         

              
                

         

        

       
   

        

      
    

   

     
               

         
    

               
               

            
               
               

                 

              
             

            
          

        

 
      
         

          
       

         

Samhall: 
En förfrågan har också lämnats till Samhall. Samhall anser inte att samvaroverksamhet är ett 
uppdrag som passar deras verksamhet. De vill gärna vara med som ett komplement men inte ha 
eget ansvar för driften, därför lämnar de inte någon prisuppgift. 

Nuvarande kostnader för drift av Samvaroverksamheterna i kommunal regi: 
Hamnplan 
Arbetskraft: 475 000 kr/år = 1 årsarbetare 
Hyra: 677 000 kr/år
Övrigt: 150 000 kr/år (har annonskostnader för all samvaroverksamhet) 

Öjebyn 
Arbetskraft: 448 000 kr/år = 1 årsarbetare 
Hyra: ingår i Öjagårdens totalhyra
Övrigt: 71 000 kr/år 

Samvaron övriga (Norrfjärden, Rosvik, Roknäs, Hortlax): 
Arbetskraft: 450 000 kr/år. Hemtjänstpersonal ute i byarna utför samvarotjänst som en del av sin 
anställning. 
Hyra: ingen, då verksamheten sker på våra vård- och omsorgsboenden
Övrigt: 30 000 kr/ år 

Slutsats 
Uppdraget har varit att titta på alternativa driftsformer. Om Socialnämnden beslutar att vi ska ha 
annan driftsform måste kommunen göra en upphandling. Av de tre nu tillfrågade företagen så blir 
det billigast om kommunen anlitar föreningsservice. De kan bara driva samvaroverksamhet i
Öjebyn och Hamnplan. De har lönebidragsanställda och därför klarar de att driva detta till en
kostnad av ca 600 000 kr per år. Äldreomsorgens nuvarande kostnad för dessa två årsarbetare är
923 000 kr per år. Äldreomsorgen kan då minska sina kostnader med ca 323 000 kr per år. 

Äldreomsorgen har i dagsläget hög sjukfrånvaro och arbetar aktivt med att minska den. I 
äldreomsorgen finns få arbeten som kan erbjudas personer som behöver omplacering till lättare
arbete. Om man väljer annan driftsform förlorar Äldreomsorgen möjligheten att nyttja dessa 
tjänster till omplacering. Man förlorar även möjligheten att rekrytera lämplig person. 

I byarna ser vi i dagsläget ingen alternativ driftsform. 

Alternativa förslag 
 Äldreomsorgen fortsätter att driva samvaroverksamheterna i trygghetsboendena. 
 Äldreomsorgen bedriver enbart samvaroverksamhet i trygghetsboendena och lägger ner 

samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik. Då kan äldreomsorgen minska 
kostnaderna med ca 280 000 kr per år. 

 Äldreomsorgen kan prova annan driftsform vid nya samvaron på Källbogården. 

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

www.pitea.se
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Förändring av avgifter för 
hemtjänst samt avgifter för 

färdtjänst inom Socialtjänsten. 



 

 

         
 

  
 

             
           

                  
   

         

             
    

            
    

            
            
   

   

     

         
                 

   
             

                 
               

   
             

             
           

 
           

            
    

        
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-06-20 
Dnr 17SN242 

Förändring av avgifter för hemtjänst samt avgifter för färdtjänst 
inom Socialtjänsten. 

Förslag till beslut
1. Hemtjänstavgifter: 
Att höja hemtjänstavgifter med 10 procent från 250 kr/timma till 275 kr/timma för 
serviceinsatser, och från 200 kr/timma till 220 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 
En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. 
Uppräkning av nya avgifter årligen enligt OPI (Omsorgsprisindex från SKL) 

2.Färdtjänst: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 
Samtidigt föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas 
upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år 
som baseras på taxiindex. 

Ändringarna gäller från 2018-02-01. 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst-och-färdtjänstavgifterna 
och komma fram med ett förslag för höjning av dessa. Syftet är att öka intäkterna via avgifter 
inom ramen för maxtaxan. 
Förslaget om att höja avgifterna inom hemtjänst påverkar enskilda brukare som i dagsläget 
inte har ett stort antal timmar hemtjänst eftersom de inte har kommit upp i maxtaxa. För en 
del brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst kommer höjningen att resultera i 
mindre eller inga avgiftsförändringar. 
För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan 
visar: 

Gällande färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, föreslås att avgiften ska 
följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående 
år som baseras på taxiindex. 

Beslutsunderlag
Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017. 
Carmen Karlsson 
Ekonom 
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Socialtjänsten

16 maj 2017 

Förslag till nya taxor inom socialtjänsten. 

Hemtjänstavgifter: 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndbeslut på. Högsta avgift 
för 2017 inom ramen för maxtaxan är 2013 kr/mån. 

Nuvarande avgift: 
Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 250 kr/timma 
Omvårdnadsinsatser 200 kr/timma 

Förslag: 
10 % höjning på nuvarande hemtjänstavgifter från och med 1 februari 2018 enligt följande: 

Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 275 kr/timma 
Omvårdnadsinsatser 220 kr/timma 
Beräknade ökning av intäkter: ca 190 tkr/år 

Nedan visas en tabell med några exempel på hur avgiftshöjning skulle påverka olika personer. 

TIMMAR 
Person Nettoinkomst Service Omvårdnad Avgift före ändring Avgift efter ändring Kommentar Ökning per månad 

1 8 700 kr 6,495 73,61 2 013 kr 2 013 kr Maxtaxa 0 kr 

2 10 635 kr 4,33 0 986 kr 986 kr 986 är max avgiftsutrymme 0 kr 

3 10 635 kr 1,0825 0 270 kr 297 kr 27 kr 

4 12 011 kr 6,5 0 1 625 kr 1 788 kr 163 kr 

5 19 340 kr 3,2475 4,33 1 678 kr 1 846 kr 168 kr 
Make Gemensam nettoinkomst 

6 19 340 kr 3,2475 0 812 kr 893 kr 81 kr 
Maka Gemensam nettoinkomst 

7 10 991 kr 0 8,66 1 732 kr 1 905 kr 173 kr 

En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. Detta innebär en intäktsökning för verksamheten på ca 
40 tkr per år. 

För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan 
visar: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Omsorgsprisindex* 3,0% 2,5% 2,1% 2,2% 2,6% 2,7% 



  

               
              
            

                
               

             
    

               
    

       
       

        

       
       

  

       
      

        

            
        
       

  
  
  
  

             
                

          

             
             

            

Socialtjänsten

16 maj 2017 

Kommunens intäkter från avgifter beror inte bara på höjningen i sig, utan påverkas också av 
maxtaxa och den bedömning som görs av den enskildes avgiftsutrymme. För de avgifter som 
omfattas av maxtaxa kommer ingen att betala mer än 53,92 procent av basbeloppet. 

Färdtjänst: 
Bruttokostnaderna för färdtjänst har ökat markant de senaste åren (Från 6 189 135 kr år 2014
till 7 555 804 år 2016). Även om antal färdtjänstberättigade minskat med åren har antal 
enkelresor totalt ökat. Förslaget till att höja avgifterna för färdtjänst skulle innebära en 
minskning av kostnader för verksamheten. 

Det är svårt att motivera en höjning av färdtjänstavgifter när man gör en jämförelse mellan 
några av Piteås närliggande kommuner. 

Luleå 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
Egenavgift barn/ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn under 6 år med betalande vuxen reser gratis. 

Boden 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 50 % 
Egenavgift ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn reser gratis. 

Skellefteå 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 25 kronor 
Egenavgift barn/ungdom = ungdomsbiljett + 25 kronor. 
Barn under 6 år med betalande vuxen reser gratis. 

Piteå 
Egenavgift: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 50 kr, max 200 kr 
Egen avgift ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn upp till 7 års ålder reser gratis. 

Kommun Minimiavgift Maxavgift 
Piteå 50 kr 200 kr 
Luleå 40 kr 728 kr 
Boden 39 kr 408 kr 
Skellefteå 50 kr 290 kr 

Piteå har redan en ganska hög egenavgift i jämförelse med andra närliggande kommuner. 
Därför är förslaget att inte höja procentsatsen på egenavgift, däremot att höja med 10 % lägsta 
och högsta beloppet, eller att ta bort högsta beloppet helt. 

För arbetsresor till daglig verksamhet eller studier (taxa 2017: 19,25 kr/resa) föreslås inga 
förändringar, däremot arbetsresor för löntagare föreslås höjas med 10 % (från 23,38 kr/resa 
till 26 kr) vilket innebär en intäktsökning för verksamheten på ca 60 tkr/år. 



  

             
    

            
    

             
          

             
              

            
      

Socialtjänsten

16 maj 2017 

Förslag: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 

Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Enligt avtal med leverantören ”prisändring efter fastprisperioden får ske en gång var sjätte 
månad under avtalsperioden. Anbudets priser justeras efter fastprisperioden med förändringen
av taxiindex… Ändrade priser gäller därefter fast för följande sexmånaders period”. Med den 
här klausulen i avtalet som grund föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig 
verksamhet, ska följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör 
under föregående år som baseras på taxiindex. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN239 

Ny konsultupphandling för Stöd till barn och familjer 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att upphandla upp till 30 utredningar av konsult. 

Ärendebeskrivning 
Stöd till barn och familjer har under många år haft ett kraftigt ökat inflöde av anmälningar och 
på grund av detta ökat antal inledda utredningar enligt SoL 11:1. Det gör att vi har haft en kö 
av ej fördelade ärenden och att vi inte klarar att hålla lagstadgade utredningstider. 
Konsekvenserna av detta är en ökad risk för att socialnämndens ansvar för barn och unga som 
riskerar att fara illa inte kan uppfyllas. Då vi inte har insyn i utvecklingen i berörda ärenden 
uteblir möjligheten att genomföra adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som 
kan leda till risksituationer för den enskilde. 

Den höga arbetsbelastningen innebär risk att leda till arbetsrelaterad ohälsa hos 
socialsekreterarna. 

Genom tidigare genomförd upphandling av konsulttjänster har situationen avsevärt 
förbättrats. I början av april hade vi endast ett fåtal ärenden i kö och vi bedömde så att vi med 
16 socialsekreterare skulle klara att framledes hålla lagstadgade utredningstider. Dock så har 
inflödet fortsatt ytterligare under 2017. Fram tom 2017-07-31 har det inletts 179 utredningar 
vilket ger en prognos på ca 300 utredningar på helår. Rekryteringssvårigheterna som funnits 
sedan tidigare kvarstår. From september 2017 arbetar 9 socialsekreterare med utredningar. 
Rekrytering pågår och vi har också anställt handläggare med annan kompetens än socionom 
för att påbörja ett försök med att avlasta socialsekreterarna så att de ska kunna prioritera 
utredningsarbetet. Hittills under 2017 har 78 utredningar fördelats till konsulter. 

2017-08-14 är 20 ärenden utan handläggare jämfört med 43 ärenden 2017-06-15. Fortfarande 
finns det dock ett behov av att upphandla ytterligare konsulttjänster för att förhindra att vi 
hamnar i ett läge då vi inte klarar utredningstiderna. IVO har beslutat om ett vite på 1,5 mkr 
om vi inte håller utredningstiderna. 

Beslutsunderlag 

Lotta Filipsson 
Förvaltningschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

    Pågående utredningar St ti�� ll barn och familjer exkl ekb 

Totalt antal I k�� Aktiva exkl EKB Varav konsult Snittid dagar BoUH Aktiva per handläggare* 
2013-03-31 60 20 40 0 215 8,5 4,7 
2014-03-31 36 3 33 0 161 8 4,1 
2015-03-31 88 24 64 0 236 8,5 7,5 
2016-03-31 134 73 61 0 164 9 6,8 
2016-05-30 161 92 69 0 174 9 7,7 
2016-08-31 188 102 86 16 203 10 7 
2017-02-14 171 29 142 65 175 12 6,4 
2017-05-31 122 37 85 34 120 9 5,7 
2017-07-31 113 20 93 46 141 7 6,7 

*Avser egna handläggare 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-22 
Dnr 17SN281 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2017 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 2 fanns det totalt sexton beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut 
avser sysselsättning. Besluten har ej kunnat verkställas då personerna från och till sedan 
hösten 2016 är inskrivna på den länsgemensamma psykiatrin. En av insatserna har avslutats 
på egen begäran av personen. Nio ärenden avser kontaktfamilj och ingen lämplig 
kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Fem ärenden avser 
kontaktperson varav två ärenden verkställts under kvartalet. I de övriga tre ärendena har ingen 
lämplig kontaktperson hittats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal två fanns totalt elva beslut som ej verkställts inom tre månader, samtliga beslut 
avser särskilt boende. Sex beslut kunde ej verkställas inom tre månader på grund av platsbrist 
samt saknades rätt boendeform i enlighet med renodlingen. Fem beslut kunde verkställas före 
tre månaders utgång men erbjuden plats avböjdes. Av dessa fem var det en person boendes i 
annan kommun som återtog ansökan i samband med erbjudan om plats, tre personer vars 
anhöriga vårdade som avböjde med önskemål om att avvakta något med flytt samt en person 
som avböjde erbjudande om dublettlägenhet på Berggården (11,5 kvm) på grund av att det 
inte ansågs som ett skäligt alternativ. Samtliga tio beslut är senare verkställda under kvartal 
två. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den 
länsgemensamma rättspsykiatrin. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 
till specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-22 
Dnr 17SN281 

Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den 
enskilde, missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka 
erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på 
verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet att rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån 
den enskildes behov, situation och resurser med beaktan för rimlig tid till utförare att planera, 
samordna och starta upp beviljade insatser. Verkställighet av beslut om Vård och 
omsorgsboende fördröjs dock i vissa ärende, främst på grund av platsbrist och att lägenhet i 
rätt boendeform inte finns tillgänglig. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas 
och att boendet motsvarar behoven. Boendebeståndet med ett antal dubblettlägenheter på 
Berggården för personer som är somatiskt sjuka och/eller har omfattande fysiska 
funktionsnedsättningar respektive på Mogården för personer med demenssjukdom är i vissa 
fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter med små hygienutrymmen/badrum
som är gällande på Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo medför att viss 
omvårdnad för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte kan säkerställas 
eller utföras vilket hindrar tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov av lediga 
lägenheter fördröjer ibland verkställigheten varför samverkan är initierad och sker löpande 
med fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta renoveringsprocesser. 
I vissa fall fördröjs verkställigheten eftersom erbjudanden avböjs med anledning av boendets 
geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt 
med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 
största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på 
ärendedragning inför beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. 
Prioriteringen styrs även i hög grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där 
kommunen har fem fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt boende i de fall den 
enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både 
dag- och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande 
fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande 
kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den 
enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-22 
Dnr 17SN281 

personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorgen 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag
Rapportering SoL - Avidentifierad 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Ärende 11 

Rapportering av ej verkställda 
beslut LSS kvartal 2 2017 



 

 

        

  
           

  

             
             

            
         

               
             

             
              

       
               

             
 

              
                

            
           

               
            

             
            
              

            

             
       

   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-17 
Dnr 17SN282 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2017 till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 2 fanns det 14 gynnande ej verkställda beslut. Tio beslut om särskilt boende 
och fyra beslut om daglig verksamhet. En person med boendebeslut har under kvartalet 
återtagit sin ansökan. Av övriga boendebeslut har fem beslut verkställts under kvartalet och 
två personer har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 3. Två 
personer har tackat nej till erbjuden plats.
Av de fyra beslut om daglig verksamhet har ett kunnat verkställas under kvartalet. Övriga tre 
personer önskar enbart daglig verksamhet via arbetsanpassare på företag, det finns inga lediga 
platser. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Alla med gynnande beslut har under kvartalet erbjudits plats. Uppstart av två nya särskilda 
boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera beslut och att vi i större 
utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. Under kvartal 3 
kommer ytterligare beslut att verkställas. Verkställighet av daglig verksamhet har blivit 
svårare att genomföra då de flesta personerna vill ha verkställighet ute på företag och inga 
sådana platser finns lediga. Personerna är inte intresserade av våra egna dagliga verksamheter. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 
Beslutsunderlag
Rapportering LSS - Avidentifierad 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Ärende 12 

Översyn av 
kontaktpolitikerorganisationen 



   

     
     

  

Ärende 13 

Yttrande över betänkandet ” Nästa 
steg? Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik” SOU 2017:60 



 

 

          
   

  
           

     

             
           

             
          

          
            

              
             

        

           

 
  

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-24 
Dnr 17SN272 

Yttrande över betänkandet ” Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik” SOU 2017:60 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott sänder yttrandet som svar på betänkandet ”Nästa Steg? Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik” SOU 2017:60 

Ärendebeskrivning
Betänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” ger ett antal förslag på 
ändringar i minoritetslagstiftningen där några av förslagen rör ändringar gällande äldreomsorg 
på minoritetsspråk. Man vill ha en tydligare reglering över kommuners skyldigheter, både för 
kommuner som tillhör förvaltningsområdena och för dem utanför. Kommuner utanför 
förvaltningsområdena ska sträva efter att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk under 
förutsättning att språkkunnig personal finns. Man vill också införa en skyldighet för 
kommuner att informera om vilka skyldigheter man har i frågan. Man föreslår också att 
regleringen av äldreomsorg på minoritetsspråket ska flyttas till socialtjänstlagen för att på så 
sätt bli en integrerad del av socialtjänstens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över betänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 
2017:60) 

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



  

        

 

  

         
  

              
  

       
          

             
         

  
          

             
            

           
               

      
          

           
           

              
             

    

 

  

Yttrande 
2017-08-22 
Dnr 17SN272 

Kulturdepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande över betänkandet "Nästa steg? Förslag på en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

Socialnämnden i Piteå kommun har valt att begränsa sitt yttrande till Kapitel 7 Äldreomsorg 
på minoritetsspråk. 

Avsnitt 7.3 En tydligare reglering av kommuners skyldigheter 
Socialnämnden instämmer i förslaget om att tydliggöra regleringen om kommuners 
skyldigheter. Det blir tydligt dels vad de kommuner som ingår i förvaltningskommunerna har 
för ansvar och dels vad kommuner utanför förvaltningsområdena har. 

Avsnitt 7.4 Biståndsbedömningen 
Socialnämnden instämmer i förslaget om skyldigheten att informera om kommuners 
skyldigheter när det gäller att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråket. Vår erfarenhet är att 
kunskapen om minoritetsspråk och minoriteters rättigheter är låg både bland personal som 
arbetar med biståndsbedömning inom kommunen och bland medborgare som ansöker om 
äldreomsorg i kommunen. Därför ser vi det som positivt att man reglerar denna skyldighet i 
Socialtjänstlagen. 

Avsnitt 7.5 En tydligare anknytning till sociallagstiftningen 
Socialnämnden instämmer i förslaget om en tydligare anknytning till sociallagstiftningen. 
Genom att minoriteternas rättigheter inom äldreomsorgen blir en integrerad del av 
socialtjänstlagen istället för att finnas i minoritetslagen gör det enklare för 
biståndshandläggare att komma ihåg dessa frågor då det finns i den lagstiftning som ligger 
närmast deras arbetsområde. Man lyfter på så sätt också upp och synliggör minoritetsfrågorna 
på ett annat sätt. 

Piteå kommun 

Namn 
Ordförande för styrelse/nämnd 

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

www.pitea.se


 
 

          

      
      

        
  

              
           

            
       

      
            

              
                 

              
              
               

         
            

 
             

             
               
            

     
           

               
              

            
     

Datum 
2017-08-24 

Handläggare 
Linda Stenström Datum Beteckning 

Sammanfattning av förslag på ändringar gällande 
äldreomsorg på minoritetsspråk från betänkandet ”Nästa 
steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik förslag på 
förändringar” (SOU 2017:60) 
Detta dokument innehåller en sammanställning av de förslag som betänkandet ger när det gäller 
äldreomsorg på minoritetsspråk. Eftersom Piteå kommun inte tillhör något förvaltningsområde för 
minoritetsspråk är sammanfattningen begränsad till att bara gälla de skyldigheter som kommuner 
som inte tillhör något förvaltningsområde har/föreslås få. 

7.3 En tydligare reglering av kommuners skyldigheter 
Kommuner utanför förvaltningsområdena bör vara skyldiga att sträva efter att erbjuda äldreomsorg 
på motsvarande nivå som den inom förvaltningsområdena, dvs att kommunen ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av omsorgen på minoritetsspråket. Dock endast i 
den utsträckning kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Uttrycket ”sträva efter” bör inte i 
sig medföra ett krav på att omedelbart rekrytera språkkunnig personal, men däremot att kommunen 
vid planering och organisering av äldreomsorgen så långt som möjligt verka för att den befintliga 
personalens språk- och kulturkompetens tillvaratas. I exempelvis Socialnämndens verksamhetsplan 
för kan det vara lämpligt att behovet av rekrytering av språkkunnig personal beaktas. 

7.4 Biståndsbedömningen 
Det bör införas en skyldighet för kommuner utanför förvaltningsområdena att informera alla som 
ansöker om äldreomsorg om kommunen har möjlighet att erbjuda omsorg på minoritetsspråket. Detta 
för att bristande medvetenhet om rättigheterna eller en rädsla för att ställa krav gentemot kommunen 
inte ska utgöra hinder för att de äldre ska få sina behov tillgodosedda. 

7.5 En tydligare anknytning till sociallagstiftningen 
Enskildas rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk bör regleras i socialtjänstlagen. 
Anledningen till detta är för att minoriteternas rättigheter ska bli en integrerad del av socialtjänstens 
uppdrag. Minoritetslagen bör i stället innehålla en hänvisning till regleringen. Frågan om reglering av 
de nationella minoriteternas rättigheter inom äldreomsorgen kommer även behöva behandlas av den
pågående utredningen ”Översyn av socialtjänstlagen”. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se


          
  

  

 

 

 

         
          

            
              

     

 

Remiss 
Socialnämnden 

2017-07-07 

Remiss av betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

Avsändare: Kommunstyrelsen 

Mottagare: Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Diarienummer: 17KS478 

Handläggare: Vera Renberg 

Remissdatum: 2017-07-07 

Önskat svarsdatum: 2017-09-08 

Kommentar: Publikationen av delbetänkandet (i bokform) finns att hämta hos 
kommunsekreterarna på KLF. Eftersom det är kort remisstid vill vi 
att ni skickar ert svar så snart som möjligt, dock senast 8 
september. Om ni inte avser att yttra er på remissen vill vi att ni 
meddelar oss detta till kommunstyrelsen@pitea.se. 

Bifogade handlingar: 

mailto:kommunstyrelsen@pitea.se


   

  
 

Ärende 14 

Månadsrapport missbruksvård 
juni 2017 



 

 

   

  
      

               
              

              

             
          

            
                       

           
           

         
               
      

               
             

              
              

         

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-04 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård juni 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för juni 2017 

Ärendebeskrivning 
Ungefär lika många besökare öppenvården i juni jämfört med maj drygt 100 färre besök på 
mottagningen i juni jämfört med maj månad. Antalet vårddygn på behandlingshem har denna 
månad 70 färre vårddygn än föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av LVM. 

Inga markanta förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer som fått behandling på 
institution eller antalet pågående utredning för induktionsbehandling jämfört med maj månad. 

Beträffande kostnader så följer Öppenvården budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) 
har under juni kostat 1 501 345 kr, vilket är ca 187 024 kr mer än f g månad. 
Jämförande siffror för de första sex månaderna 2016 respektive 2017: 
Antal besök i öppenvården: 2016 2 939 besök, 2017 3 791 besök 
Totalkostnad institutionsvård inkl LVM: 2016 7 miljoner, 2017 7,5 miljoner 
Antal vårddygn: 2016 3 456 vårddygn (varav 168 LVM) 2017 3 370 vårddygn (varav 424 
LVM) 
Kostnad i snitt/dygn institutionsvård enl SoL: 2016 2 033 kr/dygn, 2017 2 112 kr/dygn 
Kostnad i snitt/dygn LVM: ca 4 000 kr/dygn 2016 och 2017 

Den avgörande skillnaden för den större kostnaden första halvåret 2017 jämfört med 2016 är 
den högre andelen dygn med LVM-vård 2017, där dygnskostnaden är i det närmaste det 
dubbla jämfört med dygnskostnaden för frivillig behandling på behandlingshem. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport juni 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

           
 

  
  

   
     

   

     
   

    
          

   

     
  

         
  
  

   
   

  

    
  

 

    
      

Piteå 2017-08-02 

Månadsrapport till socialnämnden, juni 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 289 
Varav Intensivt Stöd: 11 personer 
Antal besök på mottagningen: 583 
Antal hembesök: 87 
Saknar eget boende: 11 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 5/10=15 personer 
Medelålder: Kvinnor 23-49 år medelålder 32,2 år, Män 22-60 år medelålder 
37,2 år 
Påbörjade placeringar: 5 
Avslutade placeringar: 9 
Totala antal dygn: 542 
Kostnader: 1 112 745 kr=2053 kr/dygn 
Saknar eget boende: 7 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 1/5 = 6 personer 
Åldersfördelning Kvinna 44 år, Män 25-32 år medelålder 29,4 år 
Saknar eget boende: 2 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 1/3=4 personer
Åldersfördelning: Kvinna 23 år, män 23-36 år medelålder 28,3 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: -
Totala antal dygn: 96 
Kostnader: 388 600 kr 
Saknar eget boende:2 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 0 
Åldersfördelning: 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 22 st 



           
            

         
           

             
    

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

         
          

    
 

          
                  

    
           

           
         

            
         
          

     
             

          
           

          
      

 

Sammanfattning 
Ungefär lika många besökare öppenvården i juni jämfört med maj drygt 
100 färre besök på mottagningen i juni jämfört med maj månad. 
Antalet vårddygn på behandlingshem har denna månad 70 färre 
vårddygn än föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av 
LVM. 

Medborgare 
Det har varit lättare att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra 
klienter med en planerad behandling. 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras 
situation. Generellt för dem utan egen bostad, som vill försöka göra 
något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja sin 
drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. De är 
hänvisad till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare. Våra 
fem s k Farstu-lägenheter, lägenheter som vi hyr ut i andra hand på kort 
tid, blir därför en viktig del av öppenvårdsbehandlingen på hemmaplan, 
och en viktig del i den fortsatta behandlingen för dem som varit på 
behandlingshem. 
Våra andrahandskontrakt med Pitebo, möjliggör att Pitebor som p g a 
tidigare anmärkningar hos hyresvärden, kan få möjlighet att hyra en 
lägenhet (om deras poäng räcker till) med stöd av oss. För den enskilde 
innebär kontrakten att de ska ha ett avtal med öppenvården samt ta 
emot hembesök en gång/veckan av oss som en del i sin 
öppenvårdsbehandling. 

Verksamhet 
Inga markanta förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer 
som fått behandling på institution eller antalet pågående utredning för 
induktionsbehandling jämfört med maj månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under juni kostat 1 501 345 kr, vilket är ca 187 024 kr mer än f g 
månad. 
Jämförande siffror för de första sex månaderna 2016 respektive 2017: 
Antal besök i öppenvården: 2016 2 939 besök, 2017 3 791 besök 
Totalkostnad institutionsvård inkl LVM: 2016 7 miljoner, 2017 7,5 
miljoner. 
Antal vårddygn: 2016 3 456 vårddygn (varav 168 LVM) 2017 3 370 
vårddygn (varav 424 LVM) 
Kostnad i snitt/dygn institutionsvård enl SoL: 2016 2 033 kr/dygn, 
2017 2 112 kr/dygn 
Kostnad i snitt/dygn LVM: ca 4 000 kr/dygn 2016 och 2017 

Den avgörande skillnaden för den större kostnaden första halvåret 2017 
jämfört med 2016 är den högre andelen vårddygn med LVM-vård 2017, 
där dygnskostnaden är i det närmaste det dubbla jämfört med 
dygnskostnaden för frivillig behandling på behandlingshem. 



 
 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



   

   

Ärende 15 

Månadsrapport missbruksvård juli 
2017 



 

 

   

  
      

                  
             

                  
 

               
                   

           
              

              

             
                                                                   

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-04-03 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård mars 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för mars 2017 

Ärendebeskrivning 
Fler har sökt och fått hjälp i öppenvården under mars månad, ca 40 fler personer och mer än 
150 fler besök. Antalet vårddygn på behandlings-hem är något färre än föregående månad, 
knappt 20 vårddygn färre i mars än i februari. En person får vård med stöd av LVM sedan 
februari 2017. 

. Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. Härbärget har nu 
öppnat vilket vi ser som positivt och några av våra klienter har under mars sökt sig dit och fått 
sovplats. 

Efter årsskiftet har Alkohol- och Narkotikagruppen startat upp med två gruppverksamheter, 
en KBT-grupp och en anhöriggrupp. Anhöriga utgör ca 12% av våra klienter och att 
komplettera den individuella be-handlingen med arbete i grupp ger ett ökat stöd till de 
anhöriga. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under februari kostat 
1 293 858 kr, vilket är ca 61 000 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 
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Piteå 2017-08-02 

Månadsrapport till socialnämnden, juli 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 302 
Varav Intensivt Stöd: 11 personer 
Antal besök på mottagningen: 624 
Antal hembesök: 72 
Saknar eget boende: 11 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 4/11=15 personer 
Medelålder: Kvinnor 23-39 år medelålder 27,5 år, Män 26-60 år medelålder 
37 år 
Påbörjade placeringar: 6 
Avslutade placeringar: 8 
Totala antal dygn: 532 
Kostnader: 1 070 011kr= 2011 kr/dygn 
Saknar eget boende: 6 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 2/2=4 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 44-53 år medelålder 48,5 år, Män 26-47 år 
medelålder 36,5 år 
Saknar eget boende: 2 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 1/3=4 personer
Åldersfördelning: Kvinna 23 år, män 23-36 år medelålder 28,3 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: -
Totala antal dygn: 139 
Kostnader: 538 100 kr 
Saknar eget boende:2 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 1/1=2 personer 
Åldersfördelning: 29-34 år 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 



      

           
           

          
         

             
    

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

            
         

        
    

 

          
             

                                                                  

 
 

Saknar eget boende, totalt: ca 21 st 

Sammanfattning 
Ungefär lika många besök öppenvården i juli jämfört med juni, några 
fler personer som fått insatser öppenvård än under juni månad. Antalet 
vårddygn på behandlingshem är även denna månad ungefär samma som 
föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Det har varit lättare att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra 
klienter med en planerad behandling. 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras 
situation. Generellt för dem utan egen bostad, som vill försöka göra 
något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja sin 
drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. De är 
hänvisad till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare. Våra 
fem s k Farstu-lägenheter, lägenheter som vi hyr ut i andra hand på kort 
tid, blir därför en viktig del av öppenvårdsbehandlingen på hemmaplan, 
och en viktig del i den fortsatta behandlingen för dem som varit på 
behandlingshem. 
Våra andrahandskontrakt med Pitebo, möjliggör att Pitebor som p g a 
tidigare anmärkningar hos hyresvärden, kan få möjlighet att hyra en 
lägenhet (om deras poäng räcker till) med stöd av oss. För den enskilde 
innebär kontrakten att de ska ha ett avtal med öppenvården samt ta 
emot hembesök en gång/veckan av oss som en del i sin 
öppenvårdsbehandling. 

Verksamhet 
En viss ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta 
förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer som fått 
behandling på institution eller antalet pågående utredning för 
induktionsbehandling jämfört med juni månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under juli kostat 1 608 111 kr (varav kostnad för LVM-vården är 
508 111 kr), vilket är ca 106 766 kr mer än f g månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Hemtjänsttimmar SO – Juni 2017 



 

 

    

  
  

            
           

                  
    

              
           

               
               

      

                
              
     

               

      

                 
              

   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-01 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar SO – Juni 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. Timmarna har fluktuerat 
under året kopplat till brukarnas behov. I juli 2016 423 timmar/vecka, i januari 2017 397 tim/v och i 
juni 2017 316 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juni 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 3 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Psykosocialt stöd timmar har också minskat med 1 tim/v. Ingenting 
speciellt har skett sedan föregående månad. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Hemtjänsttimmar SO – Juli 2017 



 

 

    

  
  

            
           

                  
    

              
           

               
               

      

                 
                 

         

               

      

                 
              

   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-08 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar SO – Juli 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. Timmarna har fluktuerat 
under året kopplat till brukarnas behov. I juli 2016 423 timmar/vecka, i januari 2017 397 tim/v och i 
juli 2017 331 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juli 2017 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 15 timmar per vecka, jämfört 
med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare som nyligen har fått en stroke 
behöver en hel del hemtjänst. Psykosocialt stöd timmar är oförändrade. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

 
   

  

Ärende 18 

Månadsuppföljning 
hemtjänsttimmar och hemsjukvård

Äldreomsorgen juni 2017 



 

 

    
  

  
  

           
              

             
         

                          
                                                                      

               
     

            

                
         

              
             

  

             
            

              
              

              
     

          
            

          
         
        

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN4 

Månadsuppföljning hemtjänsttimmar och hemsjukvård
Äldreomsorgen juni 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 15 timmar/dag jämfört med maj vilket 
motsvarar ca 3.75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 1. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 
timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer har ökat med 6. 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22618 tim 754 tim/dag Omsorgstagare 683 
Hemsjukvård 732 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 73 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 
9 till vård och omsorgsboende. 

Den 7 juli fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 
stöd ökar. 

Verksamhet 
För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat antal 
vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats till särskilt boende eftersom det
ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Äldrecentrat klarar detta i dagsläget sett
utifrån beläggning. Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas 
plats på vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och 
sjukvård för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär att budget underskottet gällande beställare av 
hemtjänst minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen av timmar 
inte är klar när ekonomerna ska redovisa månadsuppföljningen. Minskat antal 
hemtjänsttimmar innebär inte någon större förändring i verksamheten gällande 
personalplanering och budget, samtliga anställda behövs inför stundande sommarsemester. 

Ellenor Sundström 
Äldreomsorgen 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

   
    

 

Ärende 19 

Rapport hemtjänsttimmar gällande 
hemtjänst och hemsjukvård juli

2017, Äldreomsorg 



 

 

       
 

  
  

           
              

             
       

                          
                                                                      

               
     

           

                
         

              
             

  

             
            

              
              

              
     

          
            

          
         
        

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN4 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård maj
2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 4 timmar/dag jämfört med juni vilket 
motsvarar ca 1 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 8. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 
timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer är oförändrat. 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23509 tim 758 tim/dag Omsorgstagare 690 
Hemsjukvård 790 tim 25 tim/dag Omsorgstagare 73 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 
9 till vård och omsorgsboende. 

Den 16 augusti totalt 10 ej verkställda beslut om särskilt boende. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 
stöd ökar. 

Verksamhet 
För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat antal 
vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats till särskilt boende eftersom det
ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Äldrecentrat klarar detta i dagsläget sett
utifrån beläggning. Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas 
plats på vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och 
sjukvård för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär att budget underskottet gällande beställare av 
hemtjänst minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen av timmar 
inte är klar när ekonomerna ska redovisa månadsuppföljningen. Minskat antal 
hemtjänsttimmar innebär inte någon större förändring i verksamheten gällande 
personalplanering och budget, samtliga anställda behövs inför stundande sommarsemester. 

Ellenor Sundström 
Äldreomsorgen 
Socialförvaltningen 

1 (1) 
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Månadsrapport ärendekön barn 
och unga juni 2017 



 

 

      

  
  

              
                

                 
                 

              
             

 

              
              

             
            

 
             

               
               

 

                
             

               
              

              
      
            

           
             

        

             
             

             
          

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-06-17 
Dnr 17SN5 

Månadsrapport ärendekön barn och unga juni 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Ärendesituationen 
Den aktuella ärendekön 2017-06-15 är 43 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under 
första kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos. I början av maj såg det ut 
att vända men slutade istället med hela 40 inledda utredningar för maj. En förklaring är att det 
rör sig om några familjer med många barn, i något fall upp till 7 barn i samma familj. 

Utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte 
bedöms komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt enligt en 
förenklad handläggningsrutin. 

Personalsituationen 
2017-06-15 arbetar 9 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Då 2 av dessa går på 
föräldraledighet i samband med semestern så kan det inte fördelas nya utredningar på dessa 
två. En socialsekreterare börjar i augusti och eventuellt ytterligare en i september. En 
beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-19 för att avlasta socialsekreterarna med 
vissa arbetsuppgifter. 
Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att 
utredningstiderna ska hållas. Ett avtal för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall 
att det kommer att finnas behov av ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett 
sådant beslut. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 
inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, 
detta från det att förhandsbedömning gjorts. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle 
kunna få tidiga, främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och 
tidskrävande insatser, insatser som kan innebära uppbrott i familjen, detta i form av placering 
av barn/ungdom i familjehem alternativt institution. 
Då verksamheten inte heller har insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och 
barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också adekvata och 
aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande risksituationer för 
den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 
jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare 
så uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-06-17 
Dnr 17SN5 

möjligheten till att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i 
det dagliga arbetet. 

Budget 
Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 
hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser kan leda 
till tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Köp av konsulttjänster samt 
överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 

Beslutsunderlag
Ärendekön 2017-06-15 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 

2 (2) 



Öppningsdatum Dagar Kön Ålder 
2017-04-04 73 2 9 
2017-04-05 72 1 8 
2017-04-05 72 2 6 
2017-04-05 72 1 6 
2017-04-05 72 1 3 
2017-04-10 67 1 10 
2017-04-10 67 1 17 
2017-04-10 67 2 8 
2017-04-10 67 1 14 
2017-04-12 65 1 13 
2017-04-25 52 2 16 
2017-04-28 49 1 5 
2017-04-28 49 2 1 
2017-05-15 32 2 13 
2017-05-15 32 1 12 
2017-05-16 31 2 8 
2017-05-18 29 2 16 
2017-05-18 29 1 15 
2017-05-18 29 2 14 
2017-05-18 29 1 11 
2017-05-18 29 2 10 
2017-05-18 29 1 17 
2017-05-23 24 1 5 
2017-05-23 24 1 8 
2017-05-23 24 2 14 
2017-05-26 21 2 7 
2017-05-26 21 2 6 
2017-05-26 21 1 4 
2017-05-30 17 1 7 
2017-05-30 17 1 4 
2017-05-30 17 1 4 
2017-06-05 11 1 11 
2017-06-05 11 2 7 
2017-06-05 11 2 2 
2017-06-07 9 2 14 
2017-06-07 9 1 12 
2017-06-07 9 1 6 
2017-06-07 9 2 4 
2017-06-08 8 1 2 
2017-06-08 8 2 17 
2017-06-12 4 2 11 
2017-06-14 2 2 
2017-06-15 1 1 11 
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Månadsrapport ärendekön barn 
och unga juli 2017 



 

 

      

  
  

              
                

                 
                 

              
             

 

          
           

           
               

                 
         

                
             

               
              

              
      
            

           
             

        

             
             

             
          

             
   

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-28 
Dnr 17SN5 

Månadsrapport ärendekön barn och unga juli 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Ärendesituationen 
Den aktuella ärendekön 2017-08-14 är 20 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under 
första kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos. I början av maj såg det ut 
att vända men slutade istället med hela 40 inledda utredningar för maj. En förklaring är att det 
rör sig om några familjer med många barn, i något fall upp till 7 barn i samma familj. 

Utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte 
bedöms komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt enligt en 
förenklad handläggningsrutin. 

Personalsituationen 
2017-08-14 arbetar 7 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Ytterligare en 
socialsekreterare börjar i september. En beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-
19 för att avlasta socialsekreterarna med vissa arbetsuppgifter. Verksamheten kommer att 
fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att utredningstiderna ska hållas. Ett avtal 
för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall att det kommer att finnas behov av 
ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett sådant beslut. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 
inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, 
detta från det att förhandsbedömning gjorts. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle 
kunna få tidiga, främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och 
tidskrävande insatser, insatser som kan innebära uppbrott i familjen, detta i form av placering 
av barn/ungdom i familjehem alternativt institution. 
Då verksamheten inte heller har insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och 
barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också adekvata och 
aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande risksituationer för 
den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 
jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare 
så uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 
möjligheten till att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i 
det dagliga arbetet. 

1 (2) 



 

 

              
              

          
        

 

 

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-28 
Dnr 17SN5 

Budget 
Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 
hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser kan leda 
till tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Köp av konsulttjänster samt 
överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017.
Ärendekön 170814 

Beslutsunderlag
Ärendekön 170814 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

2 (2) 



Ålder Kön Öppningsdatum Dagar 
15 2 2017-04-24 117 
13 2 2017-05-16 95 
15 1 2017-05-22 89 
14 2 2017-05-23 88 

7 1 2017-05-30 81 
5 1 2017-05-30 81 
7 1 2017-05-29 80 
5 1 2017-05-30 79 
6 1 2017-06-07 73 
4 2 2017-06-07 73 

17 2 2017-06-08 72 
11 1 2017-06-15 65 
12 2 2017-06-12 68 

1 1 2017-06-27 53 
4 1 2017-06-27 53 
2 2 2017-07-12 38 

15 1 2017-07-20 30 
2 2017-07-27 23 

8 1 2017-08-09 10 
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Månadsrapport placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

institution juni 2017 



 

 

        
 

  
  

             
             

                
         

                
               

     

              
               

             
            

        

                
           

   

                 
     

                
            

           

            

                 
              
              

              
        

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-06-17 
Dnr 17SN6 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 
juni 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den 15 juni 2017 var 25 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 13 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 
och 12 i förstärkt familjehemsvård. 5 barn var under 12 år (1 flickor/4 pojkar)och 20 barn 
finns i spannet 13 till 21 år (7 flickor/13 pojkar). 

10 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 7 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 1 enligt både 2,3 §§ LVU 
15 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
25 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 
tillgodoses genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det kan bli aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående 
utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 
första delen av 2017 kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga 
vuxna med eget beteende och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. 
Det som också kommer att påverka kostnaden negativt är att det möjligheten att återsöka 
kostnader för placeringar av ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 

1 (2) 



 

 

              
                
 

 
     

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-06-17 
Dnr 17SN6 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 
som följd. 

Beslutsunderlag 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 

2 (2) 



   

   
    

  

Ärende 23 

Månadsrapport placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

institution juli 2017 



 

 

         

  
  

             
             

                
         

                
              
 

              
               

             
            

        

                
           

   

                 
              
       

                
            

           

            

                  
              
              

             
    

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-07-17 
Dnr 17SN6 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution juli 
2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den 18 augusti 2017 var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 12 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 
och 15 i förstärkt familjehemsvård. 9 barn var under 12 år (4 flickor/5 pojkar)och 19 barn 
finns i spannet 13 till 21 år (8 flickor/11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 17 barn/ungdomar är placerade 
enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
28 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 
tillgodoses genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera 
olika familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående 
utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer 
att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-07-17 
Dnr 17SN6 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 
som följd. 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 

2 (2) 
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Delegationsbeslut 2017 
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Ordförande/socialchef informerar 
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Delgivningar september 2017 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Redovisning av ärendeflet f��   �
kta insat�� ser, exklusive hemtjänst, 
inom St �� och omsorg 

Perioden 2016 till 2017 
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Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2016 - 2017 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start

+ varav <21 år -
varav 
<21 år

Vid månadens 
slut

jan 24 11 0 11 0 24
feb 24 6 8 22
mar 22 6 6 22
apr 22 5 14 13
maj 13 4 3 14
jun 14 6 7 13
jul 13 9 10 12
aug 12 11 6 17
sep 17 8 5 20
okt 20 11 4 27
nov 27 7 11 22
dec 22 9 12 19

Summa: 93 0 97 0
Medel: 7,8 0,0 8,1 0,0 18,8

Placerade 2017 
Vid månadens 
start

+ varav <21 år -
varav 
<21 år

Vid månadens 
slut

jan 20 4 0 4 0 20
feb 20 6 8 18
mar 18 9 7 20
apr 20 7 8 19
maj 19 13 8 24
jun 24 6 8 22
jul 22 3 22 23
aug
sep
okt
nov
dec

Summa: 48 0 65 0
Medel: 6,9 0,0 9,3 0,0 20,9

St� d och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2015-2017 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2015-2017 
2015 2016 2017

LSS egna 0 1 0
LSS priv. 3 3 0
SFB egna 48 42 0
SFB priv. 79 81 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2015-2017 
2015 2016 2017

LSS egna 0 87 0
LSS priv. 301 379 0
SFB egna 36093 32928 0
SFB priv. 46457 51546 0

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2017 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2017 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
LSS priv. 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
SFB egna 42 42 42 42 41 41 41 41 0 0 0 0
SFB priv 81 81 79 80 81 80 80 78 0 0 0 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2017 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 87 87 87 87 87 87 87 87 0 0 0 0
LSS priv. 496 496 696 696 696 696 696 733 0 0 0 0
SFB egna 32 588 32 563 32 592 32 598 31 695 31 725 31 787 31 506 0 0 0 0
SFB priv 50 637 50 548 50 100 50 444 50 835 50 554 50 654 48 841 0 0 0 0

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3
Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 12 13 0
Antal underställda per arbetsledare 37 37 0

St� d och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2016 - 2017 
(Exklusive f� rstärkta familjehem) 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 14 0 2 12
feb 12 1 0 13
mar 13 1 0 14
apr 14 1 1 14
maj 14 0 0 14
jun 14 3 3 14
jul 14 2 2 14
aug 14 0 1 13
sep 13 1 0 14
okt 14 1 1 14
nov 14 0 1 13
dec 13 5 0 18

Summa: 15 11
Medel: 1,3 0,9 13,9

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 18 2 2 18
feb 18 2 1 19
mar 18 1 3 16
apr 16 0 1 15
maj 15 0 0 15
jun 15 1 1 15
jul 15 0 0 15
aug 15 1 1 15
sep
okt
nov
dec

Summa: 7 9

St� d och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 8 0 0 8
feb 8 0 0 8
mar 8 0 0 8
apr 8 1 0 9
maj 9 1 0 10
jun 10 0 0 10
jul 10 1 1 10
aug 10 0 0 10
sep 10 1 1 10
okt 10 0 0 10
nov 10 0 0 10
dec 10 0 0 10

Summa: 4 2
Medel: 0,3 0,2 9,4

Placerade 2017 
2017

Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 10 1 1 10
feb 10 2 0 12
mar 12 3 1 14
apr 14 0 3 11
maj 11 1 0 12
jun 12 2 0 14
jul 14 0 1 13
aug 13 3 1 15
sep
okt
nov
dec

Summa: 12 7

St� d och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 62 2 1 63
feb 63 5 0 68
mar 68 1 2 67
apr 67 3 2 68
maj 68 1 2 67
jun 67 2 2 67
jul 67 4 4 67
aug 67 3 1 69
sep 69 1 1 69
okt 69 7 1 75
nov 75 1 1 75
dec 75 4 1 78

Summa: 34 18
Medel: 2,8 1,5 69,4

Placerade 2017 
Vid månadens 
start

+ -
Vid månadens 
slut

jan 78 0 1 77
feb 77 3 1 79
mar 79 1 1 79
apr 79 1 0 80
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Summa: 5 3
Medel: 1,3 0,8 78,8

St� d och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 

 
   

  
 

  

  

  

  

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
   

 

 

       
  

 
 

 
   

   
 

  
 

    
  
 

   
  

  
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
       

   
  
  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 

2017-07-06 2017/019974 1 (10) 
2017/024529 

Piteå kommun 
941 85 PITEÅ 

Enheten för region nord 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell,        att; kommun@pitea.se 
010-730 96 53 

Resultatet av inspektion vid Individ- och familje-
omsorgen 

Ert organisationsnummer: 212000-2759 

Arbetsställe: Individ- och familjeomsorgen, Försörjningsstöd samt 
Barn- och familjeenheten 

Besöksdatum: 2017-05-10 och 2017-06-14 

Deltagare i inspektionen: Se bifogad deltagarförteckning (bilaga 1) 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektionsbesök i syfte att kontrollera arbets-
miljön och ert förebyggande arbetsmiljöarbete vid Individ- och familjeomsor-
gen. Vid inspektionen framkom några arbetsmiljöbrister. I det här inspektions-
meddelandet redovisar vi de brister som framkom och de krav vi nu ställer. 

Inspektionen ingår som en del av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
arbetsmiljön för socialsekreterare. 

Inspektionens uppläggning 
Vid inspektionen genomfördes gruppsamtal med socialsekreterare. Gruppsam-
talen genomfördes med socialsekreterare vid Försörjningsstöd samt vid Barn 
och familjeenheten. Därefter träffade vi skyddsombud och företrädare för ar-
betsgivaren där vi diskuterade de uppgifter som framkom vid gruppsamtalet. 
Vi återkopplade också de arbetsmiljöbrister som vi bedömer att ni behöver åt-
gärda. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Svara oss senast den 15 oktober 2017 och beskriv 
• hur ni har uppfyllt kraven 
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 

mailto:arbetsmiljoverket@av.se
mailto:kommun@pitea.se


 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

    
 

 
      

  

 
 

 
   

 
 

  

 

  
 

 
  

   
 

  
 

 
   

  
  

   
  

  

 

  
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 2 (10) 

2017/024529 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombuden så att vi kan se att skydds-
ombuden har läst det. Skriv våra beteckningar 2017/019974 och 2017/024529 i 
svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbets-
tagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta 
finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även 
under tiden ni har på er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1. Undersökning av de organisatoriska och sociala förhållandena, Försörjningsstöd 
Vid inspektionen framkom att det finns brister de organisatoriska och sociala 
förhållandena för socialsekreterarna vid enheten för Försörjningsstöd. Det fram-
kom bland annat att socialsekreterare har hög arbetsbelastning. Det framkom 
vidare att det är ett stort inflöde av ärenden samt att det är förhållandevis 
många ärenden som är tunga och komplexa. Dessa ärenden är tidskrävande. 
Det uppgavs också att det finns socialsekreterare som har svårigheter att hinna 
med sina arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation i ärenden. Det framkom 
också att ärendefördelningen är ojämn i gruppen, en del uppgavs ”gå på knäna” 
och andra har det ”lättare”. Arbetsmiljöverket bedömer att obalans mellan de 
krav som ställs i arbetet och de resurser som finns för att utföra arbetet är före-
nat med risker för ohälsa. Därför behöver arbetsförhållandena undersökas och 
riskbedömas för enskilda socialsekreterare så att ni kan vidta åtgärder för att fö-
rebygga ohälsa. 

Vid inspektionen konstaterades även att det finns samarbetsproblem och enligt 
vår bedömning så finns det obearbetade konflikter mellan chefer och socialsek-
reterarna vid Försörjningsstöd. Denna situation har medfört negativ inverkan 
på kommunikation, stöd och ledning samt förtroende och det sociala klimatet 
mellan chefer och personer i socialsekreterargruppen. 

Mot bakgrund av de uppgifter som framkom vid inspektionen bedömer Arbets-
miljöverket att rådande arbetsförhållanden medför olämpliga psykiska påfrest-
ningar och risker för ohälsa för arbetstagare vid Försörjningsstöd. Därför bedö-
mer vi att ni undersöka bakomliggande orsaker till rådande situation så att ni 
kan vidta de organisatoriska och sociala åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa hos arbetstagare vid enheten. 



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
  

  
 

  
   

  
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

   
 

 
 

  

  
 

  
  

 
 

    
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 3 (10) 

2017/024529 

Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsklimatet och relationerna mellan männi-
skor på en arbetsplats ingår i dessa personers arbetsmiljöförhållanden. Faktorer 
som har en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön är bland annat ett 
stödjande klimat samt möjligheter till samarbete och inflytande över den egna 
arbetssituationen. 

Arbetsmiljöverket bedömer också att stöd och ledning i arbetet är viktiga ”mot-
krafter” när det gäller att förebygga ohälsa relaterat till psykiska påfrestningar 
och stress i arbetet. De bästa förutsättningarna för att uppnå en god atmosfär på 
en arbetsplats är när arbetsgivaren och dennes företrädare genom sitt eget bete-
ende skapar grund för en ömsesidig dialog, kommunikation och har ett förhåll-
ningssätt som skapar förtroende. 

Övrigt; Hög arbetsbelastning vid Barn- och familjeenheten 
Vid inspektionen vid Barn- och familjeenheten framkom att arbetsbelastningen 
är hög för socialsekreterarna vid Barn- och familjeenheten. Det är stort inflöde 
av ärenden. Det har varit stor personalomsättning vid enheten och det är svårt 
att rekrytera socialsekreterare. Detta har medfört att ni inte har full bemanning 
av socialsekreterare. 

Vid besöket uppgavs att ni anlitar konsulter för utredningsuppdrag i syfte kom-
pensera bristen på socialsekreterare. 

Det framkom vidare att enhetscheferna vid enheten ansvarar för ärendefördel-
ning i samråd med socialsekreterarna. Enhetscheferna behåller de ärenden som 
inte kan fördelas ut till socialsekreterarna. Genom detta bidrar enhetscheferna 
till socialsekreterarnas arbetsmiljö genom att de ger stöd i arbetet samt att försö-
ker skapa balans mellan arbetskrav (ärendemängd, ärendetyper e t c) och resur-
ser eller förutsättningar (exempelvis tid) för varje socialsekreterare.  

Arbetsmiljöverket bedömning är att det finns ett fungerande ledningsstöd och 
även kollegialt stöd vid Barn- och familjeenheten. Detta är viktiga ”motkrafter” 
när det gäller att förebygga ohälsa relaterat till psykiska påfrestningar och stress 
i arbetet. 

Mot bakgrund av ovanstående beträffande arbetsmiljön vid Barn- och familjeen-
heten har vi bedömt att det i nuläget inte finns anledning att ställa krav på 
arbetsmiljöåtgärder. 

Arbetsmiljöverket bedömer också mot bakgrund av de uppgifter som framkom 
vid inspektionen att arbetsbelastningen också hög för enhetscheferna. Vår ut-



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 
   

 
  

   
 

 
 

  
 

 

 
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 4 (10) 

2017/024529 

gångspunkt är att ni i ert förebyggande arbetsmiljöarbete också behöver under-
söka och riskbedöma deras arbetssituation så att ni kan upptäcka tidiga signaler 
om olämpliga påfrestningar och risker för ohälsa. Detta ger er förutsättningar 
att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa hos enhetschefer. 

Krav 
a. Ni ska undersöka vilka bakomliggande organisatoriska och sociala brister 
som gett upphov till rådande situation för arbetstagarna vid enheten för Försörj-
ningsstöd. Cheferna behåller ärenden som inte kan fördelas ut. Samråd om 
ärendefördelning utförs varje vecka. 

Ni ska särskilt undersöka och bedöma om arbetsbelastningen, på grund av oba-
lans mellan krav och resurser för enskilda socialsekreterare, är förenat med ris-
ker för ohälsa. 

Ni ska också undersöka hur stödet och ledningen i arbetet fungerar samt utreda 
bakomliggande orsaker till de konflikter och samarbetsproblem det finns vid 
enheten. 

b. Ni ska identifiera vilka organisatoriska och sociala förhållanden som är före-
nat med risker för ohälsa vid enheten för Försörjningsstöd. 

Ni ska bedöma allvarlighetsgraden i de identifierade ”riskkällorna”. Riskbe-
dömningarna ska dokumenteras skriftligt. 

c. Ni ska med utgångspunkt ifrån undersökningsresultat och riskbedömningar 
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. 

Planerade åtgärder ska föras in i en skriftlig och tidsplanerad handlingsplan. Av 
handlingsplanen ska framgå när planerade åtgärder, både på kort- och lång sikt, 
ska vara genomförda samt vem som ska se till att de genomförs. 

d. Ni ska se till att undersökningar och riskbedömningar enligt ovan genomförs 
med hjälp av en utomstående sakkunnig resurs. Resursen ska ha erfarenhet av 
att undersöka och riskbedöma samt planera åtgärder beträffande organisato-
riska och sociala arbetsmiljöförhållanden. 

e. Ni ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka vid planering av undersök-
ningar och riskbedömningar samt vid planering av åtgärder. 
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Se 9-11 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om organisatorisk och 
social arbetsmiljö, 4, 8, 10  och 12 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöar-
bete samt 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML) 
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2. Introduktion 
Vid inspektionerna har framkommit att det finns brister i era rutiner för intro-
duktion av nyanställda och vikarierande socialsekreterare. 

För att nya och ovana vikarierande arbetstagare ska kunna arbeta säkert och 
utan risker för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att de har kunskaper om 
arbetsuppgifter och rutiner samt vilka risker som finns i arbetet. 

Arbetsmiljöverket bedömer att otillräcklig introduktion medför att vikarier och 
nyanställda riskerar onödiga psykiska påfrestningar i arbetet på grund av de 
inte får nödvändiga kunskaper och det stöd de behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. För att nya och ovana vikarierande arbetstagare ska kunna 
arbeta säkert och utan risker för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att de 
har kunskaper om arbetsuppgifter, rutiner och vilka risker som finns i arbetet. 

Vid inspektionen uppgavs vidare att ni inte har rutiner som anger hur och vem 
som ska genomföra olika delar av introduktionen av vikarier och nya socialsek-
reterare. 

Krav 
Ni ska upprätta skriftliga rutiner så att vikarier och nyanställda socialsekrete-
rare får praktisk och teoretisk introduktion i samband med att de påbörjar arbete i 
er verksamhet. 

Syftet med introduktionen är att vikarier och nyanställda ska ges det stöd och 
de kunskaper som är nödvändiga för att de ska kunna klara sitt arbete utan att 
riskera att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska framgå 
vad samt vem som ska göra vad i introduktionens olika delar. Rutinen ska 
dokumenteras skriftligt. 

Kommentar 
Med teoretisk introduktion avses att vikarier och nya arbetstagare får information 
och instruktioner så att de ges kunskaper om bland annat rutiner och arbets-
uppgifter samt om de risker som finns i arbetet innan de påbörjar arbete. 

Med praktisk introduktion avses att nya arbetstagare ska ges möjlighet till ”bred-
vid gång”, d.v.s. arbeta tillsammans med mer erfarna arbetstagare. 

Se 5 och 7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt ar-
betsmiljöarbete. 
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3. Möjlighet att kalla på snabb hjälp 
Vid inspektionen vid Barn- och familjeenheten framkom att socialsekreterare 
genomför hembesök i arbetet. Det framkom vidare att sekreterarna inte har ut-
rustning som ger den möjlighet att kalla på och få snabb hjälp om det skulle 
uppkomma en akut hot eller våldssituation i samband med hembesök. 

Det framkom också att det finns rum som saknar utrustning (larm) som ger dem 
möjlighet att kalla på snabb hjälp om det uppkommer en akut hot om våld eller 
våldssituation i samband med klientbesök. 

Krav 
Ni ska vidta åtgärder så att socialsekreterare kan kalla på och få snabb hjälp om 
det uppkommer akuta hot om våld eller våldssituationer i arbetet. 

Se 7 § AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön. 

4. Rutiner i samband med hembesök 
Vid inspektionen framkom att det finns brister i era säkerhetsrutiner i samband 
med hembesök. Det framkom exempelvis att ni inte har instruktioner som anger 
när hembesök utifrån en riskbedömning kan genomföras ensam. Vidare fram-
kom att ni inte har rutiner för att kontrollera och följa upp att socialsekreterare 
som exempelvis genomfört hembesök ensam inte har hamnat i eller kommit till 
skada om det uppkommit en akut hot eller våldssituation. 

Krav 
Ni ska upprätta skriftliga säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter och situationer i 
socialsekreterarnas arbete som kan medför risker för hot eller våld. 

Rutinerna ska göras kända för de arbetstagare som är berörda av riskerna för 
hot och våld i arbetet. 

Se 3 § AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljö samt 7§ AFS 2001:1 om systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. 

5. Undersökning och bedömning av säkerheten i lokalerna vid Barn- och familjeenheten 
Vid inspektionen framkom att det kan finnas brister i skalskyddet eller i ruti-
nerna när arbetstagare tar emot klienter i lokalerna vilket kan medför risk för att 
personal kan komma till skada vid en eventuell hot om våld eller våldssituation. 
Det framkom exempelvis att till dörren i receptionen låses genom att låsvredet 
vrida om manuellt. Om någon glömmer att vrida om låsvredet kan dörren stå 
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öppen med risk att obehöriga tar sig in obemärkt i lokalerna vid Barn- och fa-
miljeenheten. Detta kan vara förenat med risk att arbetstagare kan bli utsatt för 
hot eller våld. 

Krav 
a. Ni ska undersöka och bedöma om det finns brister i skalskyddet och säker-
heten i lokalerna vid Barn- och familjeenheten. Ni ska också undersöka om det 
finns brister i era säkerhetsrutiner i samband med klientbesök i lokalerna. 

b. Ni ska med utgångspunkt ifrån undersökningsresultat och riskbedömningar 
redovisa vilka åtgärder ni vidtagit eller planerar att vidta för att öka säkerheten 
och minska riskerna att arbetstagarna vid enheten kan bli utsatt och/eller 
komma till skada om det uppkommer hot om våld eller våldssituationer. 

Se 3 och 6 §§ AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 
om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML). 

Information 
Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister 
och risker som framkom vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår bedöm-
ning av de arbetsmiljöbrister som framkom vid inspektionen och utifrån vår till-
lämpning av arbetsmiljöreglerna. 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats av.se. Där 
kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Åsa Sjöström Ross Eva Hortell 
Arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöinspektör 
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Kopia för kännedom skickad som e-post till; 
Socialnämndens ordförande, Agneta Eriksson, Socialnämnden, Piteå kommun 
(agneta.eriksson@pitea.se) 
Socialchef, Lotta Filipsson, Socialförvaltningen, Piteå kommun 
(lotta.filipsson@pitea.se) 
Avdelningschef, Greger Pettersson, Socialförvaltningen, Piteå kommun 
(greger.pettersson@pitea.se) 
Verksamhetsområdeschef, Tomas Utterström, Stöd och omsorg, Försörjnings-
stöd, Piteå kommun (tomas.utterstrom@pitea.se) 
Enhetschef, Louise Sandström Junes, Stöd och omsorg, Försörjningsstöd 
(louise.sandstrom.junes@pitea.se) 
Verksamhetsområdeschef, Roger Burman, Barn- och familjeenheten , Piteå kom-
mun (roger.burman@pitea.se) 
Enhetschef, Eva Segerstedt, -”- -”-
(eva.segerstedt@pitea.se) 
Enhetschef, Carin Boström, -”- -”-
(carin.bostrom@pitea.se) 
Skyddsombud, Ida Carlzon, (ida.carlzon@pitea.se) 
Facklig ombud, Irina Ekman, (irina.ekman@pite.se) 
Fackligt ombud, Peter Danielsson, (peter.danielsson@pitea.se) 

mailto:peter.danielsson@pitea.se
mailto:irina.ekman@pite.se
mailto:ida.carlzon@pitea.se
mailto:louise.sandstrom.junes@pitea.se
mailto:tomas.utterstrom@pitea.se
mailto:greger.pettersson@pitea.se
mailto:lotta.filipsson@pitea.se
mailto:agneta.eriksson@pitea.se


 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  
  

  
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 10 (10) 

2017/024529 

Deltagare vid inspektionsbesöken: 

2017-05-10 
Barn- och familj 
Malin Backeström, socialsekreterare 
Evelina Normark, -”-, mot-
tagning 
Sofie Isaksson, -”-, famil-
jerätt 
Annelie Nilsson, -”-, famil-
jehem 
Sofia Nyström, -”-, en-
samkommande barn 
Nils Olovsson, -”-, LSS 

Försörjningsstöd 
Maria Bergvall, socialsekreterare 
Caroline Almqvist, -”-
Ann-Louise Bodén, -”-
Emma Nilsson, -”-
Malin Marklund, -”-
Tove Östling, -”-

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 

2017-06-14 
Försörjningsstöd 
Agneta Eriksson, socialnämndens 
ordförande 
Lotta Filipsson, socialchef 
Greger Pettersson, avdelningschef 
Tomas Utterström, verksamhetsom-
rådeschef 
Louise Sandström Junes, enhetschef 
Ida Carlzon, skyddsombud 
Anna-Karin Norström, personalspe-
cialist 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 

Bilaga 1. 

2017-06-14 
Barn- och familj 
Agneta Eriksson, socialnämndens 
ordförande 
Lotta Filipsson, socialchef 
Greger Pettersson, avdelningschef 
Roger Burman, verksamhetsområ-
deschef 
Eva Segerstedt, enhetschef 
Carin Boström, enhetschef 
Evelina Normark, socialsekreterare 
Sara Granström, socialsekreterare 
Helena Hedkvist, familjebehandlare 
Peter Danielsson, fackligt ombud, 
Vision 
Irina Ekman, fackligt ombud, SSR 
Anna-Karin Nordström, personal-
specialist 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 



 
  

 

           
            

              
           

             
              

              
              

         
             

            
    

            
  

 
              

          
          

  

              
            

      
 

            
            

           
          

             
             

    
 

             
 

      

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

§ 144 
Ledsagarservice enligt SoL 
Diarienr 17KS413 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ledsagning enligt SoL ingår i hemtjänstens insatser och 
avgiftsbeläggs som serviceinsats och ingår i maxtaxa från och med 1 september 2017. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen har gjort en utredning för att ge underlag till beslut om ledsagarservice ska 
avgiftsbeläggas. Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank en insats i form av 
följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. I insatsen ingår inte att 
utföra uppgifter som normalt omfattas av hemtjänsten, t.ex. hjälp med tvätt eller inköp av 
matvaror. Insatsen ges som bistånd i form av ledsagarservice eller ledsagning med stöd av 
socialtjänstlagen, SoL, eller som ledsagarservice med stöd av lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. I Piteå kommuns äldreomsorg används begreppet 
ledsagarservice för insatsen oaktat lagstiftning. För att tydliggöra och förenkla föreslår vi att 
begreppet ledsagning används för insatsen enligt SoL, och ledsagarservice för insatsen i 
enlighet med 9 § LSS. 

Volymutveckling mellan åren 2013-2017 har mer än fördubblats och majoriteten av besluten 
är enligt SoL. 

Eftersom äldreomsorgen före 2013 endast haft ett fåtal ärende så har det saknats tillräckliga 
rutiner och erfarenhet för handläggningen varför ett pågående kvalitetssäkringsarbete inom 
myndighetsutövningen sker för att uppnå rättssäker, likställig handläggning och verkställighet 
inom rimlig tid. 

En omvärldsspaning gjordes 2016 som visade att i många kommuner ingick viss typ av 
ledsagning i hemtjänstens uppgifter samt var insatsen belagd med avgift beräknad enligt 
samma modell som hemtjänstavgiften inkluderat i maxtaxebeloppet. 

Vi föreslår att ledsagarservice fortsättningsvis avser insatser enligt LSS och att begreppet 
ledsagning fortsättningsvis benämns vid insatser beslutade enligt SoL. Ledsagning som ingår i 
hemtjänstens uppgifter kan vara både en serviceinsats och en omvårdnadsinsats. Denna 
verkställighetsform har styrsystem för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och likställighet 
samt underlag för systematisk uppföljning. Det finns rätt kompetens oaktat graden av och 
karaktären på den enskildes behov. Det ingår i hemtjänstens insatser och avgiftsbeläggs som 
serviceinsats och ingår i maxtaxan. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens beslut § 87 Ledsagarservice enligt SoL 

(1 av 2)



   

  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

 Utredning ledsagarservice i äldreomsorgen 

Expedieras till
Socialnämnden 

(2 av 2)































 
       

 

          
  

            
         

              
   

            
             

       

            
             

      
 

     
 

             
 

         

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

§ 145 
Investeringsbudget för nytt vård- och omsorgsboende Berget 2 
Diarienr 17KS262 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar investeringsbudget för nytt vård och omsorgsboende för 2017 
på 23,5 mkr. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden äskade i VEP 2017-2019 investeringsbudget för att bygga nytt vård- och 
omsorgsboende vid nuvarande Berggården. Kommunfullmäktige har beslutat 2016-11-21 § 
293 att nytt boende ska byggas och att finansiering sker via lån. Ingen investeringsbudget 
beslutades vid det tillfället. 

Socialnämnden har under vintern fortsatt utredningen inför byggandet av nytt vård- och 
omsorgsboende och återkommer härmed med ett äskande om investeringsbudget för år 2017 i 
syfte att möjliggöra start av byggandet i år. 

För 2017 är den beräknade investeringsutgiften 23,5 mkr. Totala investeringsbehovet är på 
119,5 mkr fördelat på åren 2017-2019 och för åren 2018-2019 återkommer nämnden i 
budgetarbetet med ett äskande enligt sedvanliga anvisningar. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämnden 2017-03-22 § 51 Investeringsbudget nytt vård- och omsorgsboende Berget 

(1 av 1)



 
     

 

          
  

 
           

                 
    

 
            

            
          

     
 

        
 

         
             

 
           

    
 

          
           

    
 

         
           

             
  

 
          

           
 

           
          

 

             
        

 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

§ 141 
Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och årsbudget 2018 
Diarienr 17KS233 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för år 
2018 enligt nedan: 

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2018 med totalt 27,4 mkr (25,9 
mkr år 2019, 20,2 mkr år 2020, varav engångstillskott 1,5 mkr 2018, 1,3 mkr 2019 och 0,9 
mkr 2020, ramökning och prisökning). 

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 58 000 tkr i en central pott till kommun-
styrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2018. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2018 är klara. 

Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds-nivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018. 

Kommunfullmäktige ger nämnderna ett antal uppdrag i Verksamhetsplan 2018-2020, se under 
respektive nämnds avsnitt i dokumentet. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investerings-
budget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen. 

Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd 
beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i 
samband med årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige utökar utöver ordinarie investeringsram om 130 mkr/år enligt Riktlinjer 
2018-2020 med 107 mkr 2018, varav egenfinansierad del uppgår till 164 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att centerpartiets ändringar av mål- och nyckeltal, enligt särskild 
bilaga 17KS233-16, utreds vidare för förslag till budget i november 2017. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Marika Risberg (C) och Johannes Johansson (C) 
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 

(1 av 5)



            
               

 
      

 
              
 

 
             

  

         
 

            
   

 
             

             
                 

             
    

 
             

            
              

             
           

              
              

     
 

        
 

 
          

            
            

            
 

            
   

        
              

    
          

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

Lage Hortlund (M), Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Ulf Karlsson (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 
förslag. 

Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot förslaget. 

Elin Håkansson (SD) och Robert Håkansson (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för 
eget förslag. 

Helén Lindbäck (KD) och Rickard Brännström (KD) resreverar sig mot förslaget till förmån 
för centerpartiets förslag. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2018-2020 och årsbudget 2018. 

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2017-03-13. 

Riktlinjerna för budgetarbetet för år 2018 utgick från de beslutade budgetramarna och de 
resultatnivåer som låg/ligger i VEP 2017-2019. I syfte att möta omvärldsanalysen och målet 
om ökad befolkning till 43 000 invånare år 2020 och 46 000 invånare år 2030, beslutades om 
bland annat alla nämnder ska hålla sina ekonomiska driftsramar och därmed klara utlagda 
sparbeting och vardagsrationaliseringar under 2017. 

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms 
utvecklingen fortsatt vara dämpad inom såväl EU-området som i USA och Storbritannien. 
Den globala inflationen är låg och det bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor 
fortsatt är låga. Den utdragna lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka 
löne- och prisökningar. Trots svag internationell utveckling, fortsatt svag utveckling av 
svensk export och hushållens höga sparkvot, har den svenska ekonomin det senaste året haft 
en relativt stark tillväxt och BNP ökade 2016 med 3,3 procent. Svensk BNP bedöms 
kommande år utvecklas i lägre takt. 

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2018-2020 baseras på följande förutsättningar: 

Skatteintäkter/generella statsbidrag 
Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i april över skatteunderlagets 
utveckling indikerar en högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna 
baserades på i VEP 2017-2019. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning som 
innebär en klar förbättring och LSS-utjämning som innebär en försämring mot tidigare VEP. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 32,3 mkr för år 2018 mot tidigare 
beräkning i VEP 2017-2019. 

 Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
uppräknings-faktorer med 4,4 % för år 2017 och 4,0 % för år 2018 (2016-års 
skatteunderlag är ojusterat 5,0 %). 

 Preliminär kostnadsutjämning för år 2018 medför en ökning med +12,8 mkr. 

(2 av 5)



          
 

           
            

           
 

            

 
             
            

            

 
            

              

 
          

 
             

         
                
           

                

 
       

 
         

 

              
           

 
            

           
          

           
                   

              
  

 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-06-26 

 Preliminär LSS-utjämning för år 2018 ger en försämring med -7,9 mkr. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i december 2016 visar 
endast marginell förändring mot VEP 2017-2019 varför ingen justering görs. Ny beräkning 
från KPA kommer i augusti och tas med i novemberbeslutet i kommunfullmäktige. 

Löneökningar 
Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 
2018-2020. 

Prisökningar 
Prisökningar fördelas till nämnderna med 7,5 mkr år 2018. Priskompensation fördelas för 
utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till VEP 2012-2014 som 
modifierats. 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018 återfinns i 
budgetdokumentet. 

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen. 

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 13 juni 2017. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Mats Johansson (S), Peter Roslund (S), Stefan Askenryd (S), Lars U 
Granberg (S), Brith Fäldt (V), Catrin Gisslin (MP): bifall till kommunstyrelsens 
budgetförslag. 

Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD): bifall till Centerpartiets 
budgetförslag med följande ändringar; sid 5 under rubrik "Framtida avskrivningar" ändra 
tredje sista meningen till ”Underhållskostnaderna som inte är underlag för 
komponentsavskrivning men som ingår i internhyran bör benämnas kostnader för löpande 
underhåll." Sid 5, ändra x till drygt 8 miljoner kronor. + 5 mkr i resultat till framför allt nya 
befolkningsökningssiffror. 1,5 mkr i 2 år till ett innovationsteam för att stödja och supporta 
innovationsarbetet i socialtjänsten. 
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Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (M): bifall till Moderaternas budgetförslag samt 
Centerpartiets förslag på ändringar av mål- och nyckeltal. 

Johnny Åström (NS): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att socialnämnden 
tillförs 20 mkr istället för 8 mkr samt innovationsfond på 3 mkr. Finansiering bör ske genom 
skattehöjning med 0,25 kr till 22,50 kr. 

Åke Forslund (L): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att barn- och 
utbildningsnämnden får 3 mkr för ett bevarande av balettskolan, miljö- och tillsynsnämnden 
får 0,5 tjänst extra samt att uppdrag ges för att se över förvaltningsstrukturen och 
administrationen i kommunen. 

Anders Nordin (SLP): återremiss av budgetförslaget. 

Elin Håkansson (SD), Robert Håkansson: bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Marika Risberg (C): Centerpartiets ändringar av mål- och nyckeltal, enligt särskild bilaga 
17KS233-16. 

Helena Stenberg (S): Centerpartiets yrkade mål och nyckeltal enligt särskild bilaga 17KS233-
16, utreds vidare för förslag till budget i november 2017. 

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkanden om budget och finner att det 
föreligger sex förslag, kommunfullmäktige beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Marika Risberg (C) ansluter sig till Helena Stenbergs (S) yrkande om utredning av mål- och 
nyckeltal. Därmed finns bara ett förslag, vilket blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2018-2020 
 Budgetberedningens förslag angående Styrande dokument i Piteå kommun 
 Budgetberedningens förslag angående basnyckeltal 
 Centerpartiets budgetförslag 
 Komplettering till Centerpartiets budget, mål och nyckeltal 
 Moderaterna strategisk plan och budget 2018 Piteå (2017-06-07) 
 SD-BUDGET-2017 
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Inledning 

Inledning 
Dokumentstruktur 
Budgetdokumentet består av följande delar: 
 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt God ekonomisk hushållning 
 Omvärldsanalys 
 Piteå kommuns planeringsförutsättningar 
 Sammanfattande analys utifrån prioriterade mål och ett helhetsperspektiv 
 Nämndvis redovisas mål, indikatorer, uppdrag, förändrade taxor samt ekonomisk 

sammanställning 
 Ekonomiska sammanställningar avseende resultat, kassaflöde, drift och investeringar 
 Nyckeltal övergripande mål 
 Budgetantaganden 

Piteå kommuns styrmodell 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska 
områden och mål. 
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive 
nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. 

Budget 2018 och VEP 2018 -2020 utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för 
folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Planen ska också utgöra också strategi för Klimat och energi. 

Styr- och ledningsprocess 
Processen i figuren visar hur kommunens styr- och 
ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den 
utgör också kommunkoncernens internkontrollplan.
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i 
årsredovisningen. Målbedömning sker enligt 
fastställd modell. 
Riktlinjer och Verksamhetsplan 
Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans 
med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års
budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för 
de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi, fastställs i riktlinjer. 

Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och 
koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 
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Inledning 

God ekonomisk hushållning 
Hur underlag för beslut byggs upp redovisas i figuren 
utifrån de mål och målindikatorer som i Piteå 
kommun indikerar om verksamheten bedrivs med 
god ekonomisk hushållning. Med årsredovisning och 
revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som 
grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet 
och God ekonomisk hushållning. 

Strategiska områden och övergripande mål 
Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål 
prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör 
koncernens samlade mål. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om ett antal nämndsmål. 

Prioriterade Mål 
För 2018 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 
• Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare. 
• Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
• Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 

Mål för Personal och ekonomi 
• Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd 

arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
• Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
• Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
• Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för 

koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Vision och värdegrund 
Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund 
som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog utgör en viktig del i styr- och ledningssystemet. 
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Inledning 

Medborgardialog 
Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen 
indelad i fyra perspektiv; 
• Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna 

ska få veta vad de får för sina skattepengar. 
• Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och 

kundundersökningar. 
• Delaktighet Möjligheter för medborgare att delta redan vid framtagande av förslag, eller att själv 

lägga egna förslag. 
• Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många 

beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 
Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam 
avsiktsförklaring och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden 
som utgör kommunens hållbarhetskriterier. 
• En plats där människor vill bo, verka och leva. 
• Jobb och tillväxt ger framtidstro 
• En god miljö och hälsa för nästa generation 
• Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 

Globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet 
Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är 
avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, 
miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner 
utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
I Piteå kommun ingår agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande 
mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030, utifrån det ansvar 
som kommunen bedöms ta i dessa frågor. (bilaga 1d). Piteå kommun har inarbetat mål, nyckeltal och 
syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. 

Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna 
- Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas 

städer och regioner att minska koldioxidutsläppen. 
- CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
- ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 

Utifrån Omvärldsanalys, Piteå kommuns tre prioriterade övergripande mål, resultat från årsredovisning 
samt den enkla kartläggningen (bilaga 1d), bedöms följande målområden inom Agenda 2030 vara 
prioriterade för VEP-perioden 2018-2020. 

• 2. Ingen hunger (Livsmedelsproduktion) 
• 3. God hälsa och välbefinnande (Alkohol- och drogmissbruk) 
• 5. Jämställdhet (Attityder, diskriminering, deltagande) 
• 6. Rent vatten och sanitet för alla (Rent vatten) 
• 10. Minskad ojämlikhet 
• 11. Hållbara städer och samhällen (Bostäder, Hållbar urbanisering) 
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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 2018 - 2020 
Förutsättningarna för Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. 
Allt från globala strömningar till policyförändringar på regional och nationell nivå påverkar oss. 

2016 har varit ett år som på många områden ökat osäkerheten i den globala utvecklingen. Brexit, val 
av ny president i USA och framgångar för extrema partier i många europeiska länder visar på att 
protektionismen och nationalstaterna växer sig starkare. Om detta är en tillfällig yttring eller om det 
är början på ett paradigmskifte är idag omöjligt att säga. Globaliseringen är dock fortfarande stark. 
Klimatavtalet från Paris har ratificerats och trätt i kraft tidigare än man trodde, framför allt är EU och 
Kina drivande. Den tekniska utvecklingen driver även på klimatomställning och ger goda 
möjligheter till ekonomisk utveckling. Sverige ligger i framkant och har som mål att vara 
klimatneutralt 2050. 

Både i Sverige och i världen ökar antalet människor, Sverige passerade i 10 miljoner invånare i 
januari 2017. Detta tillsammans med ökad livslängd gör den demografiska situationen komplicerad. 
För att ha råd att erbjuda tjänster och service kommer genomsnitt för antal år i arbetskraften behöva 
öka. Samtidigt som arbetskraften minskar ökar sjukfrånvaron, för Piteås del är särskilt kvinnors 
sjukpenningtal väldigt höga, vilket ytterligare stärker behov av kompetensförsörjning.  För Piteås del 
är även en fortsatt tillväxt till 46 000 innevånare en förutsättning för att klara kvalitén i service och 
tjänster. Det innebär behov av såväl ett tidigare insteg på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv i 
form av senare pensioner. Inflyttning och mångfald kommer att krävas för att nå befolkningsmålet. 

Informationsteknologin har gjort att utvecklingen går snabbare, medborgarnas efterfrågan styrs i 
större utsträckning av globala trender och händelser. Teknikutveckling driver på automatisering via 
digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera stora steg framåt, som kommer påverka 
inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Beräkningar visar på att upp till 50 % av alla 
arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut 
att tillta. Förutom minskad arbetskraft förändras behoven och människor vill ofta ha en skräddarsydd 
produkt eller tjänst. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala 
organisationen är redo att förändra sig och villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. 
Kulturer som tillåter innovation och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. 

På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger 
antalet som tillkommer. Pendlingen fortsätter att öka, det verkar finnas större skillnad mellan 
arbetsplats och boplats. Människor väljer i större utsträckning att pendla för att öka sina 
valmöjligheter att bo och att arbeta. Urbaniseringen har på grund av det stora inflödet av människor 
till landet avtagit. En stor del av kommunerna i Sverige ökar nu sin befolkning. Underliggande finns 
det fortsatt effekter från urbaniseringen kvar, exempelvis skillnader i värderingar mellan stad och 
land. En polarisering av samhället pågår, rika blir rikare, fattigare blir fattigare. Studieresultaten 
skiljer sig allt mer mellan grupper och boendesegregationen tilltar. 

Flyttbenägenheten för åldrarna 20-24 år är högst både i riket och i Piteå. Luleå tekniska universitets 
minskning av studieplatser påverkar kommunens befolkningstillväxt. Det är viktigt att utveckla 
attraktiva erbjudanden för den målgrupp som är i störst rörelse. I nästan hela landet är det 
bostadsbrist och det finns ett behov av drygt 700 000 bostäder fram till 2025. Detta har lett till högt 
resursutnyttjande inom byggmarknaden som börjar få kapacitetsproblem.    

Utifrån omvärldsanalysen tydliggörs följande uppdrag i ledningskonsekvenser 
Demografiutveckling - Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor 
Innovation och utveckling - Mångfald 
Befolkningsmål, behov av bostäder - Kompetensförsörjning 
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Planeringsförutsättningar 

Piteå kommuns planeringsförutsättningar 
Strategiska områden 
Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från fördjupad månadsrapport per 
mars 2017, statistik för befolkning mars 2017 och arbetslöshet under april. 
Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. 
Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten bland unga har 
minskat. 

I april 2017 var det totalt 2,8 % (705 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,4 
procentenheter jämfört med april 2017 (2,6 % 

Arbetslöshet april 2017, % Piteå Länet Riket kvinnor och 3,1 % män). 
Öppet arbetslösa 16-64 år 2,8 3,0 3,0 
Arbetslösa 16-64 år inklusive 5,6 6,0 5,9 

Total arbetslöshet, öppen arbetslöshet plus program 
sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick Utrikesfödda totalt arbetslösa 19,6 16,3 15,2 
till 5,6 %, en ökning med 0,2 procentenheter inklusive program 

Utrikesfödda öppet arbetslösa 11,6 8,5 8,1 jämfört med motsvarande månad 2016. Bland Unga totalt arbetslösa 8,4 8,0 6,3 utrikesfödda är 11,6 % öppet arbetslösa vilket är inklusive program 
mer än fyra gånger högre än för hela gruppen Unga öppet arbetslösa 2,5 2,4 2,4 
öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för 
utrikesfödda uppgick till 19,6 procent, vilket är 3,7 procentenheter högre än april 2016. 

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Utmaningar är 
fortsatt en åldrande befolkning, kvinnors hälsa samt att antal invånare i arbetsför ålder ökar svagt. 
Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och 
till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad. 

I mars 2017 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 954 Befolkning i Piteå kommun per månad 
personer, en ökning med 50 personer sedan årsskiftet. Det 
är invandringen som driver Piteå kommuns 42500 
befolkningsökning. Befolkningsstatistiken från SCB visar 

42000samtidigt att utflyttningen till andra delar Sverige nu är 
större än inflyttningen, inrikes inflyttningsöverskottet visar 

41500- 55 under perioden jan-mars 2017. En orsak till det 
negativa överskottet är att nya svenska medborgare som 

41000bott i Piteå rört sig mot storstadsregionerna. 

Utmaningarna är fortsatt en åldrande befolkning. Behovet 2015 2016 2017 
av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur 
och ökad samhällsbyggnad. Kvinnors ohälsa ligger högt 
för Piteå, en åldrande befolkning, relativt låg andel invandring samt en ökad försörjningsbörda. Piteå 
behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta förebyggande med 
mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och ökad invandring två viktiga 
parametrar. 

Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt 
ökade investeringar, vilket kan leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan 
ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader. Det ”kostar” att bli fler, men att bli 
fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar. 
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Planeringsförutsättningar 

Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet 
Planeringsförutsättningarna avseende ledningskonsekvenser utgår från riktlinjer inför VEP 2018-2020 
och innehåller följande uppdrag. 

Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som 
identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål. Det 
synliggör också ett ömsesidigt beroende för att nå framgång i det framtida arbetet. 
• Inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 
Piteås befolkning har en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot. Det är av största 
vikt att Piteå kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt arbete för att inkludera 
grupper som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden. 

• Utveckling av landsbygdscentra 
Bostadstillväxten i Piteå har begränsats till stadsnära delar. Kommunen vill att även andra delar av 
kommunen har en tillväxt i bostäder och har ett behov av att öka attraktionskraften i landsbygd. En 
åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Fördjupade 
översiktsplaner ska antas för de fem orterna som stärker tillgången till service och attraktionskraft. 

• Delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället 
De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan på 
lokalsamhällestilliten. Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, 
inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunen har en roll i att 
utveckla systematiken för dialog och delaktighet. Behovet av dialog har utökats från dialoger som 
underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor. 

• Mänskliga rättigheter och mångfald 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen och 
inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och 
öppenhet. Stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill 
leva, besöka och verka i kommunen. 
Samverkan med civilsamhället 
Samverkan behövs för att klara välfärdsuppdraget under rådande demografiutveckling. Samverkan och 
dialog omfattar såväl piteborna som civilsamhället. 

Kvinnors hälsa – en förutsättning för tillväxt 
Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. I dagsläget har Piteås kvinnor ett högre 
sjuktal än vad männen har. Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet men har också en lägre 
medelinkomst. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet och kvinnors hälsa som en förutsättning för 
tillväxt. 

• Struktur och kultur för innovation 
Det är viktigt att utveckla en struktur och kultur som stödjer innovation och verksamhetsutveckling för 
att kunna möta medborgarnas förväntningar på service- och tjänsteutbud. Resultatet av utvecklingen 
bör visa på en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser. En viktig del är 
digitaliseringen som innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya sätt men framför 
möjligheter till helt nya lösningar. Det är en omvandling till något annorlunda med nya förutsättningar 
för samhället och människan. Utvecklingen bör ske i nära samarbete med medborgarna. Förändringen 
kommer att innebära förändrade roller i ledning och ökad tilltro till medarbetare och medborgare. 
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Planeringsförutsättningar 

Personal 
Nuläge 
Piteå kommun har genom åren haft en förhållandevis stabil personalsituation med rätt kompetens och 
låg omsättning inom många av våra yrken. Det har möjliggjort att Piteå kommun har kunnat leverera 
tjänster med hög kvalitet till medborgarna i Piteå. Under första kvartalet 2017 blir det tydligt att 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft inte är i balans. Det är färre som söker de lediga arbeten som 
annonseras och rörligheten märks i verksamheterna, när medarbetare söker sig vidare till andra 
arbeten. De senaste åren visar det sig att fler och fler yrkesgrupper blir svårrekryterade, vilket är 
oroväckande för framtiden. Tekniker/ingenjörer och sjuksköterskor har länge varit bristyrken, men 
idag kan fler läggas till, som till exempel, förskollärare, lärare i allmänhet och yrkeslärare i synnerhet, 
socialsekreterare och chefer på olika nivåer. Det blir tydligt att även yrken med gymnasiekompetens 
som undersköterska och kock är bristyrken. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens får idag 
konsekvenser i verksamheterna och kan på sikt innebära stora påfrestningar. Parallellt med svårigheter 
att rekrytera rätt kompetens så är sjukfrånvaron fortsatt hög, även om vi ser en viss minskning med 0,4 
procentenheter första kvartalet 2017 jämfört med 2016. Arbetet med sjukfrånvaron är i fokus och 
rehabiliteringsrutinerna har reviderats för att tydliggöra ansvar och åtgärder. Tema för chefsfrukostar 
och forum under 2017 är ”Hälsosamma arbetsplatser” för att stärka chefer i Piteå kommun i arbetet 
med att motverka sjukfrånvaro. En sjukfrånvaro på drygt 7 procent innebär att ca 300 medarbetare inte 
är på sitt arbete, vilket är ett problem för den enskilde men också ett stort problem i verksamheterna, 
särskilt i de verksamheter som måste ta in vikarier vid all frånvaro. 

Framtida utmaningar 
Läget på arbetsmarknaden är ett samhällsproblem som alla arbetsgivare och organisationer kommer att 
påverkas av. Vilket innebär att Piteå kommun har stor konkurrens när det gäller att säkra sitt behov av 
arbetskraft inom alla områden. Det är därför viktigt att låta den antagna personalstrategin vara 
utgångpunkten för arbetet.  

Mål 
Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. 

Definition 
Som medarbetare på Piteå kommun gör du skillnad för piteborna. För att ge dig förutsättningar att 
göra ett bra arbete ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med dina villkor, din 
utveckling och kulturen på arbetsplatsen. 

Från ord till handling 
Piteå kommun behöver arbeta på bred front för att säkerställa att fortsättningsvis uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare som medarbetare gärna stannar kvar och utvecklas hos, samtidigt som nya 
medarbetare ska känna sig attraherade av. Att medarbetare blir ambassadörer för sin arbetsgivare, 
arbetsplats och yrke, är den bästa marknadsföringen för att locka nya medarbetare till sig. 
Konsekvenserna kan bli omfattande om Piteå kommun inte lyckas nå målsättningen i 
personalstrategin. 

Internt arbete 
Piteå kommun ska fortsätta arbeta med villkoren för medarbetarna, skapa förutsättningar att kunna 
göra ett gott arbete och göra skillnad för piteborna. I det arbetet ingår att arbeta aktivt med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att stödja ett hållbart arbetsliv. Skapa förutsättningar för 
medarbetare att vara delaktig och få möjlighet att påverka i sin verksamhet. Inför alla förändringar 
göra risk- och konsekvensanalyser för att ha bra underlag när beslut ska fattas. I det arbetet ska alltid 
medarbetarnas villkor belysas så att arbetsgivaren är medveten om effekterna av ett beslut. Målen för 
verksamheten ska alltid vara i fokus och ligga till grund för planering av utveckling för arbetslaget i 
allmänhet och den enskilde i synnerhet. Piteå kommun behöver utveckla en systematik i hur man följer 
upp utvecklingen för den enskilde så att det blir tydligt hur insatsen hänger ihop med måluppfyllelsen. 
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Planeringsförutsättningar 

Kulturen på arbetsplatsen påverkar i stor utsträckning hur den enskilde medarbetaren upplever sin 
arbetssituation. Piteå kommun ska arbeta aktivt för att stödja arbetsplatserna i det arbetet och visa på 
vikten av att alla tar sitt ansvar för att hur vi har det på vår arbetsplats. 

Marknadsföring 
Piteå kommun måste var representerad på både mässor och event där kontakt med presumtiva 
medarbetare kan ske. Ett arbete som sker i olika samarbetsforum tillsammans med andra kommuner. 
Vid dessa tillfällen möter vi elever på högstadium och gymnasium, studenter från högskolor och 
universitet, arbetssökande och får möjlighet att knyta kontakter, visa på vad Piteå kommun kan 
erbjuda. ”Syns man inte – så finns man inte” i en tid när alla konkurrerar om arbetskraften är det 
viktigt att vara aktiv och skapa intresse för arbete hos Piteå kommun. Det finns mer krav och 
förväntningar idag från de som söker arbete och det är därför viktigt att det vi går ut och erbjuder är i 
harmoni med vad våra medarbetare säger om oss som arbetsgivare. 

För att uppfattas som en arbetsgivare som är intressant måste Piteå kommun visa på VÅGA – LÅGA – 
FÖRMÅGA. Att sticka ut, prova nya lösningar, vara innovativ och visa stor tilltro till medarbetarna. 
Om de är vår viktigaste resurs måste det bli tydligt. Piteå kommun ska framstå som en arbetsgivare, 
där samspelet inom och mellan förvaltningarna och den politiska ledningen ska stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke. 

Ekonomi 
Makroekonomisk utblick 
Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2016, 
Cirkulär 17:18 samt Ekonomirapport maj 2017. 

Omvärldens ekonomier i otakt 
Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen 
fortsatt vara svag inom såväl euroområdet som USA och Storbritannien. Regeringen har uttryckt viss 
osäkert om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och bedömer en svagare ekonomisk utveckling i 
många råvaruberoende ekonomier. Effekterna av Storbritanniens aviserade utträde ur EU, s k Brexit, 
samt valet av ny president i USA är ännu svåra att överblicka. I övriga Norden prognostiseras en svag 
utveckling till följd av låga olje- och råvarupriser. Den globala inflationen är låg och det bidrar till att 
de stora centralbankernas styrräntor fortsatt ligger på relativt låga nivåer men de långa räntorna i USA 
har stigit något den sista tiden. 

Svensk ekonomi växer 
Trots svag internationell utveckling med svag utveckling av svensk export som följd samt hushållens 
höga sparkvot har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och är nu i 
högkonjunktur. Den inhemska efterfrågan har de senaste åren ökat mycket snabbt och stärkt den 
svenska ekonomin. Den offentliga konsumtionen är den enskilt största orsaken till ökningstakten och 
den bedöms nu bromsa in. Enligt SKLs beräkningar ökar svensk BNP år 2017 med 2,8 %, vilket är en 
uppskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i oktober. Högkonjunkturen beräknas nå sin topp 
under 2018 varefter konjunkturen långsamt återgår till balans, ekonomin utvecklas då betydligt 
svagare med inbromsande sysselsättningsökningstakt. Bedömningen av utvecklingen för den 
kommande planperioden är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bl. a. 
befolkningsutveckling och långsiktig produktivitetsutveckling. 
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Planeringsförutsättningar 

2016 2017 2018 2019 2020 
BNP* 3,3 2,8 2,1 1,4 1,7 
Arbetade timmar* 1,7 1,5 0,8 -0,1 0,0 
Relativ arbetslöshet, nivå** 6,9 6,3 6,1 6,2 6,5 
Konsumentpris, KPIF årsgenomsnitt 1,4 1,9 1,9 2,1 2,0 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell utveckling om inte annat anges 
*Kalenderkorrigerad utveckling. ** Procent av arbetskraften 15-74 år. Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 

Den låga inflationen under senaste åren har medfört att Riksbanken under en längre tid har haft en 
negativ styrränta samt genomfört stödköpsprogram i syfte att nå målet om två procents inflation. Det 
extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. Det är 
framför allt inom kommunsektorn som det råder en hög investeringstakt. Riksbanken har uttalat att 
styrräntan fortsatt kommer att ligga på minus kommande år och först i början av 2020 beräknas den 
svenska reporäntan höjas till plusnivå. 
Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland 
födda utanför Europa. Antalet arbetade timmar år 2014 och 2015 ökade inte i särskilt hög takt men 
produktiviteten utvecklades desto bättre. År 2016 har antalet arbetade timmar ökat med 1,7 %, vilket 
är relativt mycket i jämförelse med åren dess för innan respektive kommande års antaganden. Den 
relativa arbetslösheten har 2016 legat på 6,9 % och beräknas successivt minska ned till omkring 6,1 % 
under 2018 för att därefter stiga något åren därpå. 

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar 
SKLs bedömningar, av antalet invånare i Sverige, varierade kraftigt under föregående år. I april 2016 
presenterades en beräkning där befolkningen förväntas öka tre gånger så snabbt åren under 2014-2019 
som snittet för de senaste tre decennierna. Detta till följd av de kraftigt ökade flyktingströmmarna, 
som till största delen består av personer i yrkesaktiv ålder. Denna prognos har det senaste halvåret 
dämpats efter införandet av skärpta gränskontroller. Utvecklingen kommande år är i svårbedömd med 
tanke på oron i världen. Oavsett befolkningsökningens storlek så kommer flyktingarnas etablering på 
arbetsmarknaden att ta tid och det är inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala 
skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. På sikt medför en etablering positiv inverkan på 
tillväxten och möjligheterna att finansiera välfärden. 

Dämpad privat konsumtion 
Trots ökad befolkningstillväxt de senaste åren har hushållens konsumtionsutgifter vuxit i ganska 
maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men 
skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Konjunkturinstitutets barometerundersökning indikerar att 
hushållens har en fortsatt låg förväntan på den svenska ekonomins utveckling, vilket gör att sparandet 
ökar. Bedömningen är att hushållen även kommande år kommer att vara försiktiga med sin 
konsumtion. 

Hushållens konsumtionsutgifter och sparande. Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel 
inkomst 
Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 
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Planeringsförutsättningar 

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver 
Resultatnivån i kommunsfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga 
poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Beräkningen i 
april 2017 av skatteunderlagsprognosen för åren 2018-2020 har reviderats upp jämfört med tidigare 
beräkningar. Prognoserna under det sista året har varit mer osäkra än bedömningarna brukar vara, 
eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år. 

2016 2017 2018 2019 2020 
SKL april 2017 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 
SKL feb 2017 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 
SKL dec 2016 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 
SKL okt 2016 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 
SKL aug 2016 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 
ESV april 2017 5,4 4,6 3,8 3,8 3,8 
Regeringen, april 
2017 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring, 
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Från och med 2018 beräknas det reala skatteunderlaget per invånare krympa under tre år i rad. En 
prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget ger betydande problem för kommunsektorn att 
klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. Intäktsökningar i 
form av ökat skatteunderlag på 0,5-1,0 procent klarar inte täcka de ökade kostnaderna som årligen 
växer med 1,5 procent. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den 
demografiska utvecklingen, den ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter 
att leva upp till krav som följer av statliga reformer. 

Utveckling av kostnader och skatteunderlag. Förändring per år i fasta priser, procent. Källa: SKL 
Ekonomirapport maj 2017 

Kommuner och landsting beviljas ökade generella statsbidrag på 10 miljarder kronor från och med 
2017. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kr per invånare) och 
dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning 
per kommun för år 2017 fastställdes under december 2016. Samtidigt har modell för statlig ersättning 
för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB) ändrats och gäller från och med 1 juli 2017. 
Den nya ersättningsmodellen innebär lägre ersättningsnivåer till kommunerna än nuvarande system 
och det medför behov av omställning av verksamheten. 
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Planeringsförutsättningar 

En tydlig riktning ses de senaste åren, där generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade 
statsbidrag och andra insatser. Den statliga styrningen ger kortsiktighet och ryckighet i planeringen 
samt försvårar det kommunala självstyret. 

Kommunerna kommer sammantaget ha en relativt snabb ökning av verksamhetsvolymen under den 
kommande planperioden, vilket medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den 
totala ökningen av antalet arbetade timmar kommande år. Det kommer bli en utmaning för 
kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs för att möta den ökande kommunala 
verksamhetsvolymen. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den 
kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande 
skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar. 

Totala volymförändringar inom olika verksamheter (% förändring, index 2015=100) 
Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 

Ekonomisk analys Piteå kommun 
Planeringsförutsättningarna avseende ekonomi för VEP 2018-2020 utgår från riktlinjer inför VEP 
2018-2020,årsbokslut 2016 och fördjupad månadsrapport per mars 2017. 

Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till 0,4 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än 
periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden på 
40,2 mkr. Fjolårets (år 2016) resultat för samma period uppgick till -8,6 mkr. 

Prognosen för helåret 2017 visar positivt resultat om 42,4 mkr. Detta är 1,2 mkr högre än det 
budgeterade resultatet om 41,3 mkr. Resultatet i årsbokslutet 2016 uppgick till 37,4 mkr. 

Den prognostiserade differensen mot budget om 1,2 mkr förklaras med -5,7 mkr från nämnderna och 
+6,9 mkr från finansieringsverksamheten. Socialtjänsten prognostiserar det största underskottet, -7,9 
mkr. Kommunens totala kostnad för semesterlöneskuldens ökning beräknas för helåret uppgå till 4,2 
mkr. Prognosöverskottet från finansieringen härrör från positiv skatteavräkning. Skatteunderlaget och 
prognoser på skatteintäkter bör dock ses med försiktighet, då små förändringar i konjunkturprognoser 
gör stora förändringar i utfallet. 

I slutet av 2016 beslutade riksdagen om ett utökat generellt statsbidrag fördelat via det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel utifrån antal 
asylsökande och nyanlända. För Piteå kommuns del innebär ökningen år 2017 ett tillskott om 31,3 
mkr. 

Kommunens målsättning, att resultatet år 2017 ska uppgå till 1,5–2,0 % av skatter och generella 
statsbidrag motsvararar ett resultat mellan cirka 35-47 mkr. 
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Nettokostnader redovisas med ett års eftersläpning i statistiken. Vid en analys av nettokostnaden per 
invånare framgår att Piteå 2015, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört 
med strukturellt liknande kommuner och ligger 2015 i princip i nivå med riket. Piteås ökning mellan 
de senaste åren beror bland annat på ökade nettokostnader inom missbruksvård, hemtjänst och 
förskola. Inom dessa områden har även nettokostnaderna i Piteå ökat kraftigare än i strukturellt 
liknande kommuner vilket bidrar till det ökade nettokostnadsgapet. Inom äldreomsorgen överlag ligger 
Piteås nettokostnader något lägre än strukturellt liknande kommuner, även om skillnaden minskat. 
Inom utbildningsområdet är nettokostnaderna i Piteå högre för grund- och gymnasieskola jämfört med
liknade kommuner samt på en jämförbar nivå inom förskolan. Även inom infrastruktur har Piteå högre
nettokostnad per invånare jämfört med liknande kommuner. Även nettokostnadsavvikelsen för Piteå 
kommun bekräftar ökningen år 2015. 

Nettokostnad, kr per invånare Nettokostnadsavvikelse totalt, andel % 

Piteå Liknande kommuner Riket Piteå Liknande kommuner Riket 52 000 12,0% 
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Piteå kommun har sedan 2005 genomfört besparingar motsvarande 119,6 mkr. Under samma period 
har ramökningar beviljats med 192,9 mkr, varav 101,4 mkr till socialnämnden. De sparbeting som 
lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, 
förändrad lagstiftning och andra prioriteringar. 

För planperioden har kommunen som långsiktigt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska uppgå till mellan 1,5 - 2,0 %. Med den resultatnivån bedöms kommunen 
långsiktigt nå en hållbar ekonomi som klarar av att möta påfrestningar i form av framtida 
pensionsutbetalningar, investeringsbehov, konjunktursvängningar, volymökningar med mera. Enligt 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatmålet i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag bedömas över en konjunkturcykel. I kombination med 
resultatmålet har kommunen samtidigt haft en uttalad strategi att dämpa konjunktursvängningarnas 
effekt på nämndernas driftramar och detta har varit möjligt då kommunen har haft en stark ekonomi. 
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Planeringsförutsättningar 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 178,2 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknas att 
176,2 mkr tas i anspråk under året. Per sista mars har 23,3 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på 
att 176,7 mkr kommer att nyttjas under året, vilket utgör nästintill hela investeringsbudgeten. Det 
innebär att 153,4 mkr ska upparbetas under årets resterande nio månader. Nedan visas ett urval av 
större investeringsprojekt under året. 

Urval investeringsprojekt Prognos 
2017 (mkr) 

Skolstrukturförändringar 29 
Fotbollshall, inkl konstgräsplan 22 
Nytt vård- och omsorgsboende 19 
Infrastruktur 12 
universitetsområdet 
Renovering fd Djupviksskolan 10 
Reinvestering gator 10 
Renovering Folkets hus Storfors 5 
Räddningsfordon 4 

mkr Investeringar 
500,0 

400,0 

300,0 
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100,0 

0,0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Helårsprognos Budget prog. 

Likviditet 
Betalningsberedskap i antal dagar är ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid 
beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt reservfondens 
ej placerade del. Likviditeten har minskat kraftigt under de senaste åren till följd av investeringar via 
eget kapital. För 2016 minskade likviditeten något, vilket skett enligt beslutad likviditetsplanering. Till 
följd av negativ ränta och inlåningsavgift har koncernens samlade likviditetsstrategi varit att minimera 
likvida medel i bank samt vid behov nyttja checkkredit. Detta har inneburit kostnadsreduktion. 

Nuläge (fördjupad månadsrapport mars) 
Kommunens likviditet är för närvarande god och tillgången på likvida medel är något högre jämfört 
med samma period föregående år. Detta förklaras till stor del av lägre investeringsutbetalningar. Mars 
är årligen en månad med stora negativa kassaflöden då en betydande del av pensionsutbetalningarna 
sker. I år är saldot per sista mars cirka 55 mkr högre än 2016. För kommunen prognostiseras en stabil 
kassa under året vid nivåer mellan 50-100 mkr. I dagsläget betalar kommunen inlåningsavgift vid för 
höga saldonivåer varför en alltför stor kassa likvida medel inte är önskvärt. 
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mkr Likviditetsprognos 2017 

Koncernkonto Kommun 

Kommunens likviditetsmål är en betalningsberedskap på minst 30 dagar. Med en betalningsberedskap 
på 30 dagar avses att kommunen klarar sina ekonomiska åtaganden i 30 dagar utan att nya likvider 
flyter in. I dagsläget bedöms kommunens likviditetssituation som stabil och nästa beräkning av 
prognos för likviditetsmålet lämnas i delårsrapporten augusti. 
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Planeringsförutsättningar 

Soliditet 
Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan Soliditet, % 
2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är 
hög. 2016 ökade soliditeten exklusive 100 

Soliditet Soliditet, inkl total pensionsskuld 

pensionsskuldåtaganden jämfört med 2015. Soliditet 
inklusive kommunens totala pensionsskuldåtagande 2016 80 

ökade något jämfört med 2015, till följd av att
ansvarsförbindelsen för pensioner minskat. Även om 

60 

40 
ökningen är marginell så är det positivt med tanke på att 
pensionsskuldåtagandet kommer att redovisas i 20 

balansräkningen när ny kommunal redovisningslag införs 0 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kommande år. 

Resultatutjämningsreserven (RuR) 
Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera 
överskott till en resultatutjämningsreserv (RuR) från och med 1 januari 2013. Kommuner med positivt 
eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter och utjämning-/statsbidrag. Syftet med RUR är att utjämna intäkterna över 
en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige har beslutat om hur reservation kan göras. 

Reservation kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets 
resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, får avsättas 
till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som 
överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i 
Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att 
avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 90,3 mkr. 

Följande reservationer är beslutade i RuR: 
2010 13,7 mkr 
2011 3,7 mkr 
2012 20,5 mkr 
2013 36,1 mkr 
2014 0,0 mkr 
2015 8,7 mkr 
2016 7,6 mkr 
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Planeringsförutsättningar 

Nämndernas prognos och utgångsläge inför 2018 
Nämndernas utfall för perioden januari-mars uppgår till -3,6 mkr. Helårsprognosen visar på 
nämndresultat om -5,7 mkr. Fyra nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -11,4 mkr enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige -0,2 mkr 
Kommunstyrelsen -2,9 mkr 
Socialnämnden -7,9 mkr 
Överförmyndarnämnden -0,4 mkr 

Med utgångspunkt från det som är känt i samband med årsredovisning 2016 och ingången av 2017 
görs bedömningen att nämnderna sammantaget har en god ekonomistyrning över verksamheterna, där 
det ekonomiska målet är helt uppfyllt eller i hög grad uppfyllt för åtta av nio nämnder. Socialtjänsten 
hade i bokslutet 2016 en budgetavvikelse på -19,7 mkr. Årets prognostiserade underskott förklaras av 
negativ budgetavvikelse inom avdelningen stöd och omsorg där främsta orsaker är kostnader för 
institutionsvård, både barn och vuxna, personlig assistans samt övriga kostnader kopplade till barn och 
unga. Inför planperioden 2018 - 2020 kommer det vara en stor utmaning att komma tillrätta med 
socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen negativa prognos för 2017 förklaras till stora delar av ökade kommun-
övergripande kostnader för företagshälsovård och friskvårdssatsningar. Kommunfullmäktige har svårt 
att nå en budget i balans då kopieringskostnader för material till sammanträden är betydligt högre än 
budget. Överförmyndarnämndens underskott beror på att personalkostnaderna överstiger budget. 

Central pott till KS förfogande 
I VEP 2017-2019 finns i plan för 2018 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som 
fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2017 och 2018 är klara. I den centrala potten finns 
också medel för kompensation för prisökningar. Medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare och 
generationsväxling finns avsatta i budget 2017 men inte i budget 2018. 

Internränta 2018 
Internräntan år 2018 är 1,75 %. 
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Planeringsförutsättningar 

RESULTAT 2018-2020 

Årets resultat enligt VEP 2017-2019 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

Anslagsöverföring till 2017: 
Skatter/generella statsbidrag f� rändring 
Tidsbegränsad ramökning 2017-2019 
Ramökning nämnder 
Summa skatter o statsbidrag 

Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 
Skatter och statsbidrag: 
Skatter/bidrag ny prognos februari 
Skatter/bidrag ny prognos april 
Preliminär kostnadsutjämning per april 
Preliminär LSS-utjämning per april 

Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017 och ny 
skatteunderlagsprognos 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

Statsbidrag: 
Välfärdsstatsbidrag 
Invånarantal 42 018 st 2018 + 0,5% ökning/år 2019-2020 

Tillskott till nämnder: 
Drift ramökningar 
Drift pga. investeringar 
Tidsbegränsade driftökningar  pga. investeringar 
Ränta på tagna lån 
Effekt av övergång till komponentredovisning 

Resultat Kommunfullmäktiges beslut 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

2018 2019 2020 

0,7 -23,4 
0,03% -0,97% 

0,1 -7,2 
-6,0 -6,0 0,0 
-5,1 -5,1 -5,1 

-11,0 -18,3 -5,1 

-10,3 -41,7 -59,6 
-0,44% -1,73% -2,40% 

8,0 8,2 4,2 
19,3 21,0 23,5 
12,8 12,8 12,8 
-7,9 -7,9 -7,9 
32,2 34,1 32,6 

21,9 -7,6 -27,0 
0,91% -0,31% -1,08% 

10,0 5,0 0,0 
14,0 25,3 38,3 
24,0 30,3 38,3 

-20,1 -20,5 -18,8 
-5,8 -4,1 -0,5 
-1,5 -1,3 -0,9 
-1,5 -2,7 -3,0 
10,5 6,1 2,5 

-18,4 -22,5 -20,7 

27,5 0,2 -9,4 
1,14% 0,01% -0,37% 
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Planeringsförutsättningar 

Vid Kommunfullmäktiges beslut av Riktlinjer VEP 2018-2020 var osäkerhetsfaktorerna stora 
avseende skatteunderlagsprognos, varför inga nya beräkningar gjordes. 

Resultat (mkr) 2017 2018 2019 2020 
Budgeterat resultat i VEP 2017 – 
2019 

17,8 0,7 -23,4 

Budgeterat resultat före Riktlinjer 
VEP 2018 - 2020 

40,2 -10,3 -41,7 

Helårsprognos per mars 2017 42,4 
Beslut av KF 27,5 0,2 -9,4 

I VEP 2017-2019 beräknades resultatet för år 2018 uppgå till 0,7 mkr vilket motsvarar 0,03 % av 
skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs. långt från kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2018 och 
framåt om 1,5 – 2,0 %. Budgeterat resultat i riktlinjer för VEP 2018-2020 ligger på grund av 
ramökningar i anslagsöverföringen på ca 10 mkr lägre än jämfört med resultatet i VEP 2016-2018. 

SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser per februari samt i april 2017 inklusive preliminär 
beräkning av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för år 2018. Jämfört med prognosen i 
oktober 2016 har skatteunderlaget justerats upp för åren 2017, 2018 och 2019 till följd av en 
uppräknad befolkningsprognos. Prognoserna är dock beräknade med stora osäkerhetsfaktorer framför 
allt för åren 2019 och 2020. 

Osäkerhetsfaktorer 
Inför 2018 års budgetarbete finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka kommunens 
totala ekonomi. 

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser med stor osäkerhet 
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser, presenteras 
normalt fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). För 2017 och kommande år 
råder stor osäkerhet om befolkningsprognoser till följd av de senaste årens stora ökningar av 
asylsökanden samt stor osäkerhet om kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen 
leder till relativt stora svängningar i skatteberäkningarna. Beräkningarna baseras på kommunens 
befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror. 

Över tid har kommunens beroende av förändringar i skatteunderlaget ökat. Därför är det väsentligt för 
kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas stabilt i positiv riktning. 
Detta eftersom arbetade timmar idag har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek. 
Den demografiska utvecklingen är i och med detta också en oerhört central faktor där trenden i 
kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar och riskerar att på sikt medföra 
svårigheter, både för kommunen och för privata företag, att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
Demografiförändring sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen behöver mötas med 
förändrade arbetssätt och nya metoder. Innovation, utveckling av verksamhet och teknik samt 
effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer framöver för att kunna bibehålla den service och de 
tjänster som kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå de tre prioriterade målen. 

AFA-försäkring 
Under perioden 2013 – 2015 har kommunen fått stora premieåterbetalningar från AFA Försäkring. 
Förutom återbetalningarna har årspremien varit noll kronor under några år och så är beslutat även för 
år 2017. Nivån på premien för år 2018 är ännu inte känd och kommer bestämmas av styrelsen för AFA 
Försäkring i december 2017. 
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Planeringsförutsättningar 

Regeringens vårproposition, vårändringsbudget 2017 samt budgetproposition 2018 
I april presenterade regeringen förslaget till 2017 års vårändringsbudget och ekonomisk 
vårproposition. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och 
inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att 
ange politikens inriktning för perioden 2017-2020. I vårändringsbudgeten för 2017 lämnar regeringen 
bland annat förslag om ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program, 
förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram, förstärkning av den sociala barn- och 
ungdomsvården samt förstärkning av klimatinvesteringar. 

Budgetpropositionen presenteras av regeringen under september månad och beslutas under december 
av Riksdagen. 

Komponentredovisning 
Nya riktlinjer för investeringar är beslutade och nämnderna har utgått från dessa i budgetförslagen. 
Nytt för år 2017 är förändrade redovisningsprinciper avseende komponentredovisning. De 
investeringsäskanden som bedöms ligga inom regelverket för komponentredovisning har hanterats i 
enlighet med det nya regelverket. Kortfattat medför förändringen att vissa större kostnadsposter som 
hittills bokförs inom driften framöver kommer att bokföras som investeringar. Nämnderna redovisar 
därför förslag på oprioriterade omflyttningar från driftbudget till investeringsbudget. I samband med 
den förändrade redovisningsprincipen uppstår en viss resultatpåverkan, men omfattningen är initialt 
svårbedömd. 

Pensionsskuldens utveckling och redovisning 
En statlig utredning föreslår förändringar inom den kommunala redovisningslagen från och med år 
2019. Om lagförslaget beslutas kommer det bland annat att medföra att den så kallade blandmodellen 
för redovisning av pensionsskulden avvecklas. Förslaget innebär att pensionsåtagandet, där för 
närvarande merparten ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ska redovisas i sin 
helhet i balansräkningen. Den ändrade redovisningsprincipen kommer troligen medföra en viss 
resultatpåverkan, men omfattningen är ännu svårbedömd. Soliditeten kommer att sjunka till följd av de 
nya redovisningsprinciperna. För år 2018 innebär en ny redovisningslag att dubbla bokslut ska 
upprättas, så att jämförande poster är framräknade till 2019 års budget och bokslut. 

Balanskravsutredning i budget 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en resultat-
utjämningsreserv. Reserven uppgår till 90,3 mkr (avsättningar för åren 2010-2016). 

Enligt författningskommentarerna bör beslut om att reservera till respektive använda medel från RUR 
i första hand fattas i samband med beslut om budgeten. Därför presenteras i budgeten en balanskravs-
utredning som på ett tydligt sätt anger de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är 
aktuella, liksom de olika summeringsnivåerna. 

Kommunens budgeterade resultat för helåret 2017 klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att 
intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska 
återföras. Den årsprognos som lämnas i samband med den fördjupade månadsrapporten i mars 
indikerar att kommunen kommer att uppvisa ett positivt resultat för helåret 2017. 
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Planeringsförutsättningar 

Tkr Prognos helår 2017 enligt fördjupad Budget 2017 efter 
månadsrapport mars anslagsöverföring 

Årets resultat 42 436 40 253 

Reducering av samtliga realisationsvinster - -

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - -

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - -

Orealiserade förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 42 436 40 253 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - -

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - -

Prognostiserat balanskravsresultat 42 436 40 253 

Finansiell analys 

Resultat Piteå kommun 
% 
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Budgeterat resultat för år 2018, +27,5 mkr motsvarande 1,1 % av skatter och bidrag, är bättre än i VEP 
2017-2019 förklarat av förbättrade prognoser för skatte- och statsbidragsintäkter. Beräkningarna 
baseras på aktuell prognos från april från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2019 beräknas ett 
nollresultat och 2020 är resultatet enligt aktuellt förslag kraftigt negativt. 

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 27,4 mkr för år 2018, 25,9 mkr 
för år 2019 och 20,2 mkr för år 2020. 
Det årliga resultatmålet, 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag, ligger i intervallet 35-47 mkr. Som 
framgår av grafen ovan når inte resultaten under planperiod upp till målnivån. 

Aktuell prognos för 2017 pekar mot ett resultat inom målintervallet. 
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Planeringsförutsättningar 

Mkr Nettoinvesteringsvolym 

Egenfinansierat Externt finansierat Förskjutna 

Nettoinvesteringsvolymen har, efter ett par investeringstunga år, dämpats under 2016 och 2017. I 
förslaget till VEP 2018-2020 ökas investeringstakten och 2018 budgeteras investeringar för 250 mkr, 
inklusive en liten del förskjutna projekt från tidigare år. Enligt budgetförslaget egenfinansieras under 
2018 en investeringsvolym på 164 mkr (exkl. förskjutna) och 73 mkr finansieras externt. 

dagar Likviditet betalningsberedskap antal dagar, kommunen 
60 

40 

20 

0 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

prognos budget plan plan 
Likviddagar Målnivå (30 dagar) 

Som framgår av grafen ovan förväntas antalet likviditetsdagar under VEP-perioden ligga stabilt kring 
målvärdet 30 dagar utifrån aktuella antaganden av bland annat investeringsvolym och extern 
finansiering. 
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% Soliditet, kommunen % 
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Soliditeten, andelen egenfinansierade tillgångar, kommer att sjunka i takt med ökad lånefinansiering. 
Piteå kommun har en hög soliditet relaterat till andra kommuner både inklusive och exklusive hela 
pensionsskulden. Som jämförelse var medelvärdet 2016 bland landets kommuners 46 % exklusive 
pensionsskuld, vilket inte är långt ifrån den nivå Piteå uppvisar med pensionsåtagandet inkluderat. 

Sammanfattande kommentar 
Aktuellt förslag ger för VEP-perioden resultatnivåer under eller långt under uppsatt målintervall. 
Kommunen har en god finansiell ställning med god soliditet, vilket bedöms gälla för hela 
planperioden. Utifrån aktuella antaganden om bland annat investeringsvolym och dess finansiering 
bedöms likviditeten stabil och målvärdet för 2018 uppnås. 

Finansiella nyckeltal Mål VEP 2017-
2019 för år 
2018 

KF:s beslut 
VEP 2018-2020 
för år 2018 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

1,5 - 2,0 % Nej, 0,03 % Nej, 1,1 % 

Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Minst 30 dagar Ja, 43 dagar Ja, 31 dagar 

Soliditet Inga lån, 
undantag kan 
ske för 
bostadsbyggande 
och strategiskt 
långsiktiga 
investeringar. 

Ja, 0 lån Ja, 63 mkr till 
bostadsbyggande 
och andra 
strategiskt 
långsiktiga 
investeringar. 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. 0 kr Ja, 0 tillskott Ja, 0 tillskott 
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Planeringsförutsättningar 

Känslighetsanalys 
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Tabellen 
nedan visar hur olika procentuella förändringar av viktiga kostnads- och intäktsposter påverkar 
kommunens ekonomi. Generellt kan sägas att kommunen är mycket beroende av skatteintäkter och 
generella statsbidrag på intäktssidan. Denna känslighet för konjunktursvängningar och statliga beslut 
är inget unikt för Piteå kommun, utan realitet för kommunsektorn. Det är därför av stor betydelse att 
ha väl fungerande analys- och signalsystem. 

Händelseförändring Kostnad/intäkt, mkr 

Löneförändring med 1 % 

Nettokostnadsförändring med 1% 

Generella statsbidrag med 1% 

Förändrad utdebitering med 1 kr 

10 heltidstjänster (29 000 kr) 

Förändrad befolkning 100 personer (utjämningssystem) 

1 % ökad ränta vid lån på 100 mkr 

-17,3 

+-20,4 

+-2,2 

+-94,0 

+-4,8 

+-5,1 

-1,0 
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Planeringsförutsättningar 

Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv 
Analysen görs utifrån en samlad bild av nämndernas förslag, och redovisas med följande disposition 
• Inledning 
• Prioriterade mål 
• Nämndernas svar på budget riktlinjernas utvecklingsområden 
• Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag 

Inledning 
Grunden för driftbudget har varit KF:s beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2018-
2020” som anger nämndernas uppdrag. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska 
klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 

Kommunledningsförvaltningen gör fortsatt bedömningen att målet om 43 000 invånare kommer att 
uppnås runt år 2020. Utifrån det är det viktigt att ha ett nytt mål i sikte på 46 000 invånare, så att 
engagemang och samling kring befolkningsmålet består. Viktiga framgångsfaktorerna för 
möjligheterna att uppnå detta, samstämmer med de prioriterade målen, det behövs aktivt arbete för att 
bygga attraktiva bostäder och för skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i 
utvecklingen av Piteå. I det arbetet är det viktigt att se ett starkt civilsamhälle som en resurs. 

Det är också avgörande att kommunens näringsliv fortsätter att växa genom både nyetableringar och 
utveckling av befintliga företag, samt att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva 
arbetsplatser. Den största oron är i dagsläget demografiutvecklingen som medför ökad 
försörjningsbörda i en allt snabbare takt. 
För att möta demografiutvecklingen krävs såväl resursanpassning och ökad samverkan som att 
utveckla attraktiva arbetsplatser i den kommunala organisationen. En förutsättning för ovanstående är 
att kommunen lyckas skapa ett klimat för innovation och verksamhetsutveckling. Ett klimat som både 
tydliggör nödvändigheten av att se över och effektivisera processer i våra verksamheter, men som 
också utifrån attraktiv arbetsgivare skapar ett klimat för medarbetare att de deltar i den framtida 
utvecklingen. Det arbetet är en kritisk framgångsfaktor med avgörande betydelse för att fortsatt kunna 
erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av. 

Att skapa förutsättningar för inflyttning och tillväxt innebär hård belastning på kommunens 
investeringsbudget och kräver prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig 
förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna 
driftbudgetramar. 

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte 
att möta omvärldsanalysen, stärka de tre prioriterade målen och en långsiktigt hållbar utveckling, 
innebär budget 2018 och VEP 2018-2020 att inga nya ramtillskott ska äskas, i syfte att stärka det 
ekonomiska resultatet. Det är av största vikt att samtliga nämnder och bolag känner ett gemensamt 
ansvar för det arbetet.  På lång sikt är målet att ha ett resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella stadsbidrag på minst 1,5 -2 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov, 
utifrån de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna. 

Prioriterade mål 
Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 46 000 invånare år 2030 
På det strategiska planet är arbetet inriktat på dialog och ökad samverkan med näringsliv och det civila 
samhället. Ett Piteå för alla med ökad mångfald, kvinnors hälsa som tillväxtfaktor samt innovation och 
verksamhetsutveckling är också viktiga faktorer. För att nå målet om 43 000 till 2020 och 46 000 till 
2030 måste strategi och arbete för inflyttning vara levande. En kritisk framgångsfaktor är 
kompetensförsörjning genom att både nyrekrytera och verka för att behålla medarbetare till 
kommunens service och tjänster. 

26 



  
 

 
 

   
      

 
 

    
    

    
      

  
 

 
 

   
  

 
 

      
    

   
 

     
   

    
    

      
      

  
  

       
   

 
    

     
     

  
    

   
  

 
 

 
   

   
 

   
 

 
     

 
     

    
  

Planeringsförutsättningar 

Delaktighet för tillit och tilltro handlar i botten om att ”värna om” och utveckla demokratin. Tillit och 
tilltro stärker känslan av en trygg boendeort. Mycket som görs i lokalsamhället främjar demokratin, 
såväl kommunens utvecklingsarbete, en korrekt myndighetsutövning samt kulturens och 
civilsamhällets roll. 

Fortsatt gäller att möjligheter att stimulera till inflyttning bygger på att en kommunal service med bra 
tillgänglighet upprätthålls, men också goda möjligheter till pendling för att nå arbetsmarknaden i 
regionen. En sammanflätad utveckling där Piteå som bostadsort, Piteå som studentort samt Piteå som 
etableringsort tillsammans stärker bilden av Piteå som en attraktiv ort att leva, verka och bo i. En 
stärkt övergripande samhällsplanering och ett kontinuerligt översiktsplanearbete behövs för en 
planering som följer samhällsutvecklingen. 

En god skolkommun är viktigt för en attraktiv ort. En skola som är modern och följer med i 
utvecklingen kan stimulera till ett livslångt lärande. Digitalisering, skola för hållbarhet och en 
gymnasieskola som attraherar unga att studera vidare är viktiga delar. 

Fritiden värdesätts allt högre och omfattar såväl kulturutbud och mötesplatser som ett attraktivt 
friluftsliv. Föreningslivet är under förändring och det behövs en översyn kring hur kommunen ska 
möta utveckling och samverkan med det civila samhället. Fritids- och friluftsliv är viktigt för alla 
grupper, viktiga faktorer i det arbetet är folkhälsa och tillgänglighet. 

Piteå som ort har goda värden vad avser trygghet i flera undersökningar. Trygghet är en god bas för ett 
samhälle som ska utveckla tillit och deltagande för ett gemensamt samhällsbyggande, och därför är 
trygghetsarbetet fortsatt viktigt. Personer i Piteå ska känna trygghet i att deras intresse och 
angelägenheter tillvaratas oaktat deras egen förmåga. Genom rätt stöd ska kommunen underlätta för 
personer att leva ett självständigt liv. Det ska finnas ett stöd för att tillgodose medborgarnas behov av 
ett självständigt liv och en skälig levnadsnivå. På kommunnivå når Piteås skolor goda resultat, och är i 
nationella jämförelser rankade bland landets främsta. Skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar 
på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. SAM-
projektet (samverka, motivera och agera) ska bidra till främjande av förebyggande arbete för att 
förbättra ungas psykiska hälsa. 

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
I Piteå är social uthållighet ett av de tre ben som samhällsbyggandet vilar på, och det finns ett direkt 
behov av att mångfalden i samhället ökar. Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av 
FN:s toppmöte, åtagit sig att leda världen mot en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och 
dess konventioner utgör grunden i arbetet för Agenda 2030 enligt regeringens strategi. I det uppdraget 
ingår också att öka kunskap och kompetens kring det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter. 
Piteå kommuns riktlinjer för Mänskliga rättigheter har för perioden 2017 och 2018 fokus på attityder 
och kunskap, integration, tillgänglighet, samhällsbyggande samt jämställdhet. 

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya 
utmaningar. Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder. 
Kommunledningsförvaltningen, har ett uppdrag att samordna och följa det kommunövergripande 
arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. För att 
nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas möjligheter att 
delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Samverkan med civilsamhället behöver stärkas för att 
kunna erbjuda de tjänster och den service som efterfrågas. Inför 2018 ska kompetens och kunskap 
stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället. 

För att utöka möjligheterna till inflyttning och möjliggöra att asylsökanden och flyktingar väljer att 
stanna som boende i Piteå är det viktigt med ett gott mottagande. I det arbetet pågår både folkbildning 
och dialog samt att det riktade samarbetet med företag och föreningar fortsätter. För ett gott 
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Planeringsförutsättningar 

mottagande krävs också att praktikplatser, arbetstillfällen och rekryteringar ger förutsättningar för att 
nya invånare i Piteå kan nå ett inträde på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att kommunens verksamheter, service och tjänster organiseras så att alla boende i Piteå, 
oavsett bakgrund och erfarenheter tas emot på bästa sätt. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att 
erbjuda utbildning till alla nyanlända barn, även asylsökande. Språksluss, mottagningsenhet och 
integrering av elever i grundskolan innebär både en ökad mångfald och nya utmaningar på skolorna i 
Piteå. SFI (svenska för invandrare) arbetar för att ge stöd i det svenska språket. 
Jämställdhet är en del i mångfaldsarbetet och sker på bred front i alla verksamheter inom kommunen. 
Trots intensivt arbete så nås inte önskade resultat. 

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
En förutsättning för ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Bostäder behövs 
för olika målgrupper i en inkluderad miljö. En central del i detta är det pågående arbetet med att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Nya gruppboenden ska tas i drift och ett nytt vård- och 
omsorgsboende planeras. Översiktsplan är antagen. Fördjupad översiktsplan i kommunens 
landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för 
att möta målet. 

Samhällsbyggandet i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal 
etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Bland annat renoveras och byggs om för att kunna 
erbjuda bostäder till flyktingar. Ett antal större projekt är under planering exempelvis nya 
bostadsområden, två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. Dessa 
bostadsområden kan innebära behov av omflyttning av befintlig verksamhet som skola och bibliotek. 

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till 
år 2020 utifrån de politiska målen för tillväxt. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder byggts. 
Under 2014 tillkom 140 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus (SCB). Efterfrågan på och antalet 
beviljade bygglov för enfamiljshus har ökat under 2016.  I färdiga detaljplaner finns utrymme för att 
bygga ca 400 bostäder, varav Universitetsområdet representerar största delen. Planläggning i tidiga 
skeden pågår för ytterligare ca 800 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt 
byggbar mark innebär ovanstående att från och med 2013 till i slutet av 2018 kan ca 900-
1 000 lägenheter ha tillkommit, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Planering pågår för 
ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i 
tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm och Rönnen/Norrmalm 
som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 
2012 om 1 600 bostäder nås till 2020. 

En god infrastruktur med lättillgängliga och säkra kommunikationer, väl utbyggt bredband möjliggör 
rörlighet såväl inom kommunen, som utanför kommunen. Att stärka möjligheter till pendling gör det 
också attraktivt att ha sitt boende i Piteå även för dem som studerar och arbetar på annan ort. 

Nämndernas svar på särskilda uppdrag i riktlinjer för VEP 2018 
Jämställdhet och kvinnors hälsa 
Kommunstyrelsen lyfter det kommunövergripande och samordnande arbetet som riktar sig såväl 
externt som internt. Jämställdhet kommer att integreras i rekryteringsarbetet och inom 
lönekartläggning. Då Piteå kommun utgör en stor arbetsgivare är bedömningen att det interna arbetet 
kommer att ge positiva effekter även för den geografiska orten. I riktlinjer för mänskliga rättigheter 
anges åtgärder och omfattar såväl jämställdhet som kvinnors hälsa ingår. Socialnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillsynsnämnden poängterar vikten av ett långsiktigt arbete 
genom att årligen genomföra minst en jämställdhetskartläggning, för att därefter kunna vidta åtgärder. 
Därutöver lyfts vikten av att jämställdhet ska integreras in i planeringsinstrumenten för att bidra till 
hållbarhetsperspektivet. Socialnämnden kopplar ihop kvinnors hälsa med delaktighet och beskriver ett 
arbete med hälsosammare schemaläggning med brukaren i fokus. Fastighets- och servicenämnden 
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Planeringsförutsättningar 

kopplar ihop arbetet med jämställdhet och kvinnors hälsa och kommer fortsatt att arbeta med att skapa 
förutsättningar för heltidstjänster, minskad sjukfrånvaro med fokus på friskvård och hälsofrämjande 
arbetsplatser.
Övriga nämnder beskriver redan pågående arbete som bedrivs utifrån respektive nämnds beslutade 
handlingsplan. Kultur och fritidsnämnden säger att de kommer att arbeta med frågan under 2018, 
ingen planering är klar i dagsläget. 

Delaktighet i syfte att skapa kostnadseffektiva processer 
Kommunstyrelsen lyfter arbete kring program för aktivt medarbetarskap vilket ska stärka 
medarbetarens roll och bidra till yrkesstolthet. Lärplattform som kan ge nya metoder av 
kompetensutveckling kan också effektivisera processer. Dessutom tydliggörs skillnader i möjliga 
arbetsområden som kan drivas i annan organisationsform och vilka arbetsområden som utgör 
styrelsens förlängda arm och därmed även fortsatt bör organiseras inom förvaltningsformen. Barn- och 
utbildningsnämnden lyfter innovationsarbetet ska ha sin utgångspunkt i digitaliseringssträvanden, 
Översyn av Strömbacka 2025, Översyn av förskole- och skolområden/ledarskap och administration 
Miljö- och tillsynsnämnden lyfter också översyn av utveckling med inriktning mot digitalisering och 
utvecklade arbetsformer kopplade till en långsiktig planering. 
Socialnämnden ser schemaläggning av personalresurser som en viktig process att utveckla och arbetet 
har startat med både bemanningsenhet som utvecklat sina processer samt fortsatt arbete med hälsosam 
schemaläggning med brukaren i fokus. 

Samverkan 
Alla nämnder har beskrivit sitt arbete med samverkan. Det är framförallt pågående samverkan som 
beskrivs. Några nämnder pratar om möjlig utveckling med andra kommuner medan det inte är någon 
nämnd som nämner samverkan med parter i civilsamhället som en möjlighet inom planperioden. 

De nya arbetsområden som beskrivs är enligt nedan; 
Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbete med PIKAB, E-nämnden inom digitalisering samt
samverkan med Älvsbyns kommun. Inom innovationsarbetet pågår samverkan med Skellefteå 
kommun. 
Barn- och utbildningsnämnden lyfter nya samverkansområden för både ungdomsarbetslöshet samt 
skydd mot väpnat våld i skolan som göra i samverkan med flera aktörer i samhället. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden lyfter samverkan med Region Norrbotten kring barn och unga 
och dess psykiska ohälsa. Miljö- och tillsynsnämnden anger att pågående gemensamma projekt med 
andra kommuner på sikt kan leda till nya organisatoriska lösningar. Även digitalisering och ny teknik 
nämns som samverkansområden. Överförmyndarnämnden lyfter att deras arbetsbörda börjar plana ut 
genom att trycket på ensamkommande barnminskar, där öppnas personella möjligheter för att kunna
utveckla samverkan med Älvsbyn. 

Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag 
Årets anvisningar är tydliga när det gäller att inga äskanden om ramökningar ryms inom 
budgetarbetet. Det är dock flera nämnder som lyfter kommande konsekvenser utifrån den ram de har i 
dagsläget. 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten bedömer att med prioritering klara löpande 
förvaltning inom nuvarande driftramar. Fokus kommer att ske på de tre prioriterade målen och 
beslutade uppdrag, samt de ledningskonsekvenser som prioriterats i riktlinjer inför VEP 2018-2020. 
Bedömningen är att det kommer att kräva både prioritering och omprioriteringar för att kunna 
genomföra uppdragen framgångsrikt, och arbeta för ökad måluppfyllelse. Kritiska områden är brist på 
rörliga medel samt hård belastning på planbudgeten. För investeringar äskas 45 mkr för 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden ser ökade kostnader för volymökning i förskolan, grundskola, fritidshem och 
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Planeringsförutsättningar 

gymnasieskola. Om BUN ska klara verksamheten inom befintliga ramar behöver BUN minska 
personaltätheten vilket bl.a innebär större barngrupper. För VEP-perioden beräknas volymökningen 
beräknas totalt till 17,6 miljoner kronor. Nationell strategi för digitalisering innebär initialt ökade 
investeringsbehov. Ett flertal översyner för effektivare processer planeras 2017/2018. För 
investeringar äskas ca 76 mkr för 2018. 

Fastighets- och servicenämnden 
Strategiskt arbete för ökad mångfald bedrivs med fokus på att minska utanförskap. Kritiska områden 
som lyfts är eftersatt underhåll och reinvesteringar, volymökningar ute i verksamheterna, samt 
personalförsörjning. Eftersatt underhåll påverkar dels fastigheterna och dels arbetsmiljö för 
kärnverksamhetens personal, deras kunder, lokalvård och vaktmästeri. Utökade volymer i 
verksamheter som förskola, skola, vård och omsorg påverkar nämndens möjligheter att inom befintliga 
ramar leverera service och tjänster till verksamheterna. Det totala underhålls- och 
reinvesteringsbehovet har passerat 350 mkr och är betydligt större än tillgängliga resurser. För 
investeringar äskas ca 96 mkr för 2018. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Konsekvensbeskrivningen handlar främst om nya investeringar för ökad attraktivitet, stöd till 
föreningslivet och nya mötesplatser. Kontinuerliga investeringar genom park- och lekparksplan lyfts 
för långsiktig planering. Nämnden äskar om en årlig ”Kulturmiljon”. För investeringar äskas ca 10 
mkr för 2018. 

Miljö – och tillsynsnämnden 
Måluppfyllelse för riktade mål kräver att tillsynsuppdraget och ambitioner balanseras mot tillgängliga 
resurser. Det saknas enligt kartläggning av tillsynsbehov och tillgängliga resurser ca 
40 % bemanning vilket innebär starka prioriteringar och ett behov av att utveckla arbetssätt och 
arbetsformer. Internt utvecklingsarbete förväntas ge en mer långsiktig planering av tillsynsarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden har fokus på prioriterade mål, med fortsatt fokus på en stärkt övergripande 
samhällsplanering, som trafikplanering, översiktsplanering, god planberedskap samt stödfunktioner till 
dessa processer. Även här signaleras resursbehov för att kunna möte utvecklingstakten. Därutöver är 
det viktigt med mångfaldsarbetet, och åtgärder riktade till barn och unga för att främja ett socialt 
hållbart samhälle. Riktade insatser för den grupp unga som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden är viktig för en stärkt måluppfyllelse. Utbildningsformerna är under förändring. En 
oro för förändringar av riktade statsbidrag som påverkar nämnden negativt med 2,7 mkr. Genom 
samverkan kring ny teknik och nya arbetssätt skapas bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling 
och högre kvalitet. Digitalisering kan komma att på sikt behöva årliga investeringsmedel. För 
investeringar äskas ca 38 mkr för 2018. 

Socialnämnden 
Nämnden har inför 2017 fått ökad driftram med 15 mkr samt ytterligare riktade medel på 5 mkr till 
gruppboenden. Till detta kommer nämndens egna vardagsbesparingar. 
Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att systematiskt genomlysa verksamheter i syfte att hitta 
effektiviseringar och lägre kostnader. Orosanmälningar för unga ökar och ger en ökad arbetsbörda på 
verksamheten, samtidigt ligger antal placeringar på institution kvar på en hög nivå. 
Demokratiutvecklingen visar på ökat andel äldre, de kommande åren sker ökningen främst bland de 
yngre pensionärerna 65-79 år, fram till 2021 ökar antal över 80 år med 200 personer. För investeringar 
äskas 67 mkr för 2018. 

Överförmyndarnämnden 
Verksamheten ser ett ökat tryck genom en kontinuerligt ökande ärendemängd. Samtidigt minskar för 
närvarande, antalet ensamkommande barn vilket kan lätta på arbetsbördan. Samverkan med Älvsbyn 
kan vara en lösning för att bibehålla resurser och möjliggöra en större flexibilitet. 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Vision 
”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem” 

2. Prioriterade mål för Piteå kommun och Piteå kommuns koncern 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande tre prioriterade mål 
• Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare. 
• Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 
• Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny målstruktur som gäller från och med 2017. Det finns 14 övergripande 
mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är 
riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om ett antal 
nämndmål. 

2018 innebär valår vilket ställer särskilda krav på kommunfullmäktige före och efter valet varvid extra kostnader 
kommer att uppstå. Det avser främst utbildning av det nya kommunfullmäktige, avtackningar etc. I 
budgetförslaget, liksom tidigare valår, beskrivs att engångskostnader uppstår under 2018-2019 relaterat till två 
utbildningstillfället på två respektive en dag med tillhörande extra arvodeskostnader och utbildningskostnader. 

Under 2019 kommer också papperslösa sammanträden att behöva realiseras vilket kommer att påverka 
investeringsbehovet och till viss del driftkostnaden. För detta äskas medel för tekniska hjälpmedel och en 
löpande drift för dessa. Efter år ett ska dock driftkostnaden för kommunfullmäktige sammantaget sjunka på 
grund av minskat behov av kopierings och utskickskostnader. Parallellt med budgetprocessen kommer ett ärende 
att behandlas gällande möjlighet till leasing av IT-utrustning vilket i efterhand minskar investeringsbehovet. 
Detta kan också underlätta delvis planering och införande av tekniken för papperslösa sammanträden. 

KF föreslår att ett extra sammanträde årligen införs där bokslutsinformation från nämnderna ges till samtliga 
ledamöter. För detta behövs ramtillskott på 250 tkr. 

Valnämnden: 
Under 2018 hålls val till riksdag, landsting och kommun. Under 2019 genomförs val till europaparlamentet. 
Presenterat budgetförslag tar därför höjd för detta utifrån faktiska erfarenheter från valet 2014 justerat med 
kostnadsökningar under åren. Det avser allt från arvoden till lokalhyra, material och omkostnader 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Kommunfullmäktige har inga uppdrag att redovisa. 

4. Taxor 
Kommunfullmäktige och valnämnden har inga taxor. 

32 



  

 
 

   
       

      
          

         
      

      
      

            
           

      
      

            
           

           
          

          
        

           
          

         
        

         
         

         
 

    
    
    

      
    

 
    

 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

  
     
      

  
 

  
   

Kommunfullmäktige 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 41 150 720 720 50 
Kostnader 3 504 3 415 5 146 5 593 3 414 
Netto 

varav 

3 463 3 265 4 426 4 873 3 364 

Kommunfullmäktige 3 426 3 193 3 324 3 771 3 292 
Valnämnd 

Investeringar 
Inkomster 
Utgifter 
Netto 

37 72 1 102 1 102 

0 
0 

72 

Kapitalkostnader 

Driftbudget ingår ovan 
Utbildningsinsats KF (engångsanslag) 
Statsbidrag för val 
Val (riksdag, kommun, landsting) 
Val (europaparlamentet) 

-670 
1 700 

0 

450 
-670 

1 700 

0 

Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo) 150 150 150 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Utbildningsinsats nya fullmäktigeledamöter 450 
Val (riksdag, kommun, landsting, europarlament) 1 030 1 030 
Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo) 150 150 150 

Utbildning nya KF-ledamöter: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för 
nya ledamöter efter kommande val. 

Val: Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka 
kostnader för riksdags, kommun, landstings- respektive 
europaparlamentsval. 

Extra sammanträde: Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra ett 
extra sammanträde med bokslutsinformation från 
nämnderna. 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunfullmäktige får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar 
Papperslösa sammanträden: Återkom i VEP 2019-2021 
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Revision 

Revision 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdrag 
Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska at styrelse och nämnder bedriver 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som 
lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att 
den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 
Kostnader 
Netto 

varav 
Kostnader revision kommunen 

Driftbudget ingår ovan 

Utbildningsinsats nya revisorer 
samt fler sammanträden i samband 
med byte 
Prisökning 2018 

0 
1 361 
1 361 

0 
1 402 
1 402 

1 402 

0 
1 417 
1 417 

1 417 

15 

0 
1 497 
1 497 

1 497 

80 
15 

0 
1 417 
1 417 

1 417 

15 

Drift (tkr) 
Löner helår 2017 
Priser 2018 
Utbildningsinsats nya revisorer 

2018 
xx 
15 

2019 
xx 
15 
80 

2020 
xx 
15 

Utbildning nya revisorer: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för 
nya revisorer efter kommande val. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 4 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 4 4 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Styrelsens planerade åtgärder: 
Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de styrande dokument som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. Styrelsen har ett särskilt ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning i ett kommunövergripande perspektiv. 

För att nå befolkningsmålet på 43 000 respektive 46 000 invånare är viktiga faktorer att öka mångfalden i 
samhället och att öka samverkan med civilsamhället för att kunna inkludera nya medborgare. En förutsättning för 
ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Som en del av detta pågår ett arbete med att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Samarbetet med hyresvärdar i Piteå bör fördjupas för att underlätta en smidig 
inflyttning i samband med nyrekryteringar. Översiktsplanen är antagen. En fördjupad översiktsplan i kommunens 
landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för att nå 
befolkningsmålet. Antalet bygglovsansökningar har ökat med 17 % för början på året jämfört med samma tid 
2016. 

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya utmaningar. 
Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder vilket kommunledningsförvaltningen 
har ett uppdrag att samordna och följa. Inom kommunledningsförvaltningen ska alla medarbetare genomgå 
utbildning i mänskliga rättigheter. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera 
medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Inför 2018 är ska kompetens och 
kunskap stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället. 

För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet utvecklas 
ytterligare samt att nya innovationsmiljöer stärks. Ett aktivt arbete med företagsfrukost, gemensamma analyser av 
nationella värderingar av näringslivsklimatet är andra exempel på arbeten som pågår. 

Med tillväxt uppstår också en tydligare konkurrens om arbetskraft där Piteå kommun som organisation arbetar 
aktivt för att ytterligare stärka arbetsgivarperspektivet. 

Kommunledningsförvaltningens arbete inför och under 2018 kommer att vara fokuserat på de uppdrag som 
kommunchef fått i riktlinjerna för 2018-2020. För samordning av ledning och styrning har kommunchef därför 
bildat förvaltningsövergripande styrgrupper. Som exempel kan nämnas flykting, integrering och 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

samhällsutvecklingsfrågor. Syftet med de olika styrgrupperna är att nyttja resurser smart och optimerat för att 
hålla tempo i särskilt viktiga frågor samtidigt som berörda förvaltningar aktivt deltar i arbetet. 

I takt med växande utmaningar för Piteå kommun blir också det inåtriktade arbetet än viktigare och en 
förutsättning för att lyckas. Det berör kommunledningsförvaltningens egna förutsättningar att klara de förvaltande 
uppdragen som är av kommunövergripande karaktär. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö prioriteras därför 
tillsammans med tydliga processer och ansvarsförhållanden inom organisationen för att hela organisationen ska 
kunna sträva mot samma mål. Den andra utmaningen är att resursmässigt skapa en balans mellan realiseringen av 
kommunstyrelsens olika uppdrag med de stödjande uppdrag som levereras inom kommunstyrelsen och till andra 
nämnder och förvaltningar. Dessa stödjande uppdrag, som är både operativa och strategiska till sitt innehåll, 
kommer att öka i betydelse i takt med att kraven på nämnderna ökar samtidigt som de har begränsade resurser. 

Inom alla kommunala verksamheter ökar personalomsättningen. Det innebär i sin tur att stödet från ordinarie 
personal ökar vid introduktion och inskolning på arbetsplatsen. De centrala funktionerna inom 
kommunledningsförvaltningen påverkas redan idag genom en större efterfrågan och förväntan på att rekrytera, 
förbereda, konfigurera, utbilda och stödja nyanställd personal och chefer i förvaltningarna. Det innebär därför en 
ökad arbetsbelastning. 

Sammantaget har Piteå goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär 
fortsatt ökade investeringar vilket leder till påfrestningar på kommunens likviditet och resultat. Piteå kommun 
står inför stora investeringsbehov vilket kommer att kräva lån som finansieringsform. Leasing av IT-utrustning 
blir också allt mer den förekommande affärsmodellen på marknaden. Att i ett sådant läge endast använda 
traditionella investerings- och reinvesteringsplaner begränsar och försvårar allt mer underhåll och utveckling av 
modern teknik. I vissa avseenden kan ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader både av 
engångskaraktär och löpande drift. Det är priset av att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för 
Piteå att möta framtidens utmaningar. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever som aldrig rökt, gy 
2, % 

Årlig förbättring Folkhälsa, Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel elever som aldrig druckit 
alkohol i gy 2, % 

Årlig förbättring Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

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

Årlig förbättring Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Debutålder rökning, alkohol, 
narkotika 

Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder rökning Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder alkohol Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder narkotika Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Hur ser du på livet just nu? (skala 
1-10) 

Folkhälsa, Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll, % 

Lägre än riket och 
länet 

Folkhälsa, Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal invånare i Piteå kommun 43000 till år 2020 Trend - följa utveckling 

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

Trend - följa utveckling 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, 
index 1-100 

Öka Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, 
Medborgarnas 
upplevelse 

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

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

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

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

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Social 
hållbarhet 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, 
Social hållbarhet 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, 

Företagsklimatet i kommunen 
- Företagsklimatet i kommunen 

- olika undersökningar 
- Företagens tillväxt 

- Företagarna och 
Upplysningscentralen (ranking) 

- Företagsklimatet i kommunen, 
Svenskt Näringsliv (ranking) 

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

Trend - följa utveckling 

Trend - följa utveckling 

Trend - följa utveckling 

Trend - följa utveckling 

Trend - följa utveckling 

Antal nya företag per 1000 
invånare 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
- Antal nya företag per 1000 

invånare (enligt SCB) 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

- Antal nya företag per 1000 
invånare (enligt Kolada) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Antal deltagare i 
nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Antal unga under 30 år som 
deltar i nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Antal nya företag Öka med 300/år, 
varav hälften hälften 
av kvinnor 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

- Antal nya företag, varav 
produktionsföretag 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

- Antal nya företag, varav 
tjänsteföretag 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens 
utveckling 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal tillgängliga e-tjänster på 
kommunens webbplats 

Öka årligen Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Antal synpunkter Trend - följa utveckling 

Antal medborgarförslag Trend - följa utveckling 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Utveckling 
Agenda 2030 

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

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

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

Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Nytt 
Förslås som ny årlig 
fråga i Personligt 

Antal unga som deltagit i Unga i 
Piteå - Totalt 

Öka årligen Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Behålls 

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

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030, Värdskap 
Bemötande 

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

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030, Värdskap 
Bemötande 

Informationsindex för 
kommunens webbplats - Totalt 

Högre än 
kommunsnitt 

Tillgänglighet, Agenda 
2030, Värdskap, 
Bemötande 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Andel som har tillit till de flesta 
människor 

Lokalsamhällestillit Nytt 
Varannat år SCB 

Andel utrikesfödda av 
befolkningen, % 

Öka årligen Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-
100 

Jämställdhet, Mänskliga 
rättigheter, 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd-Medborgar-Index 
- Miljöarbete (förutsättningar att 
leva miljövänligt), index 1-100 

Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling, Uthållig 
kommun 

Sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare 

Folkhälsa, Jämställdhet 
Attraktivitet 

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

Högre än länet och 
riket för kvinnor och 
män 

Redovisas de år 
enkäten genomförs 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

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

Styrning av 
upphandlingar 

- Andel av inhandlade 
produkter som är etiskt 
märkta, % 

Styrning av 
upphandlingar 

- Andel av inhandlade 
produkter som är ekologiska, % 

Styrning av 
upphandlingar 

- Andel av inhandlade 
produkter som är 
lokalproducerade, % 

Styrning av 
upphandlingar 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Nöjdhet med trygghet, index 1- Mänskliga rättigheter, 
100 Säkerhet, Barn-

konventionen, Agenda 
2030, Medborgarnas 
upplevelse 

Anmälda våldsbrott i kommunen, 
antal/100 000 inv 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Tillgänglighet arbetsmarknad 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Över medel för riket Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra 
kommuner 

MFD utvecklar ny 
enkät 
Omformuleras när ny 
enkät blir känd. 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, 
boendeformer, trivsamhet), index 
1-100 

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

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

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

Nöjdhet med kommunikationer, 
index 1-100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 

- Nöjdhet med gator och vägar, 
index 1-100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 

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

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 

Nämndsmål 
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal bygglov i landsbygd Levande landsbygd 

Antal företagsetableringar i 
landsbygd 

Levande landsbygd 

Befolkning landsbygd Trend - följa utveckling 
Levande landsbygd 

Befolkning stadsbygd Trend - följa utveckling 
Levande landsbygd 

Personal 
Övergripande mål 
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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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal subventionerade 
anställningar/100 medarbetare 

Öka årligen Attraktiv arbetsgivare 
Mänskliga rättigheter 

Mäts per förvaltning 

Andel anställda med utländsk 
bakgrund, % 

Spegla befolkningen Mångfald, Mänskliga 
rättigheter 

Antal rekryteringar Attraktiv arbetsgivare 
Generationsväxling 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal riktade insatser/år till 
kvinnor för att skapa intresse för 
räddningstjänstens yrken 

Minst 2 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Årets resultat Piteå kommun, mkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

Målnivån mellan 
1,5% - 2,0% 

God ekonomisk 
hushållning 

Likviditet; Betalningsberedskap i 
antal dagar 

Minst 30 dagar Kontroll 

Soliditet (kommunen), % Målvärde ska 
utarbetas 

God ekonomisk 
hushållning 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Arbete med avtalstrohet 
redovisas, (Ja=1, Nej= 0) 

Kontroll 

Tillskott från Piteå kommun till 
kommunala bolag, kr 

0 kr Effektivitet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Återredovisning av beslutade uppdrag från såväl tidigare som redan påbörjade uppdrag från riktlinjerna 2018-
2020 är redovisade i löpande text under avsnitt 2 Mål och nyckeltal och avsnitt 4 Prioriteringar utifrån mål samt 
konsekvenser för måluppfyllelse. 

4. Taxor 
Kommunstyrelsen har endast en taxa som avser priset för kopior av handlingar. Ingen taxeökning föreslås. 

5. Ekonomi 
Kommunstyrelsen gemensam Central pott 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 
Kostnader 0 4 441 15 414 18 483 21 246 
Netto 

Investeringar 
Inkomster 

4 441 15 414 18 483 21 246 

Utgifter 0 57 951 26 200 41 300 39 800 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, itn 

0 57 951 26 200 41 300 39 800 

rta) 

Driftbudget ingår ovan 

1 541 3 314 8 933 14 996 

Allmän driftpott 
Priser 2018 indexuppräkning 

2 800 2 800 2 800 2 800 

vissa anslag 100 100 100 100 
Innovationsfond SN/BUN 3 000 3 000 3 000 
Attraktivare arbetsgivare 1 000 
Grans budgetunderskott 5 200 3 650 350 

42 



   

 
 

     
         

     
       

 
   

  
  

  
  
  
  
 

    
 

   
 

 
     

       
        

         
    

    
   

   
  

   
   

   
   

 
  

     
     

 
      

   
  

   
 

 
  

    
  

 
   

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Drift (tkr) 
Innovationsfond riktad mot SN/BUN 
Attraktiv arbetsgivare 
Grans budgetunderskott 

2018 
3 000 
1 000 
5 200 

2019 
3 000 

3 650 

2020 
3 000 

350 

Innovationsfond: Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad 
finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden som syftar till 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Attraktiv arbetsgivare: Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 2019. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att täcka befarat driftsunderskott 
under perioden 2018-2020. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 
Utveckling Christinaområdet 
Exploatering näringsliv 
Exploatering för ökad befolkning 
Lindbäcksstadion 
Fåröbron 
Nytt äldreboende 
Nytt gruppboende SO 
Byacentrum 
Parkeringsautomater 
Västra Kajen, replipunkt 
Universitetsområdet, infrastruktur 
Allmän investeringsfond till KS förfogande 

2017 

5 000 
16 500 
3 500 
6 000 

225 
2 000 
2 000 
8 000 

14 726 

2018 
10 000 
4 200 
8 000 
2 000 
2 000 

2019 
30 000 
3 300 
8 000 

2020 
30 000 
1 800 
8 000 

Totalt 
Kapitalkostnader (avskrivning, internränta) 

57 951 26 200 
639 

41 300 
2 285 

39 800 
4 248 

Utveckling Christinaområdet: Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. Samordnas 
med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras. 

Exploatering näringsliv: Ny investeringsram. Under 2018 ingår investering i 
infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i 
Södra Hamn. 

Exploatering för ökad befolkning: Ny investeringsram för nya tomter och tillhörande 
infrastruktur. 

Lindbäcksstadion: Lägre ambitionsnivå med inriktning mot 
infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig 
överenskommelse med exploatören. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunledningsförvaltningen 

Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 21 677 8 053 10 000 10 000 10 000 
Kostnader 198 946 177 656 173 669 171 383 168 510 
Netto 177 269 169 603 163 669 161 383 158 510 
varav Tillväxtpolitisk reserv 

Investeringar 

22 548 22 548 22 548 22 548 

Inkomster 600 
Utgifter 17 191 -5 539 10 202 0 0 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

16 591 -5 539 10 202 0 0 

rta) 1 871 1 933 2 929 2 880 
Förändrade driftskostnader 

Driftbudget ingår ovan 

670 807 807 

Priser 2018 584 584 584 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 584 584 584 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen får göra omfördelning av driftanslag till 
investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att förvaltningen efter 
omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Reinvesteringar persondatorer 
Investering elevdatorer 1+1 gymnasiet 
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, 9 000 
nätverksutrustning) 
Datortillbehör pga garantitids utgång efter 3 år 
Skrivare/scanner/kopiator 60 
E-tjänsteplattform 197 
Mötesportal (politiker) 295 
E-arkiv (projektering) 650 
Totalt 10 202 0 0 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 933 2 929 2 880 

Uppdrag 
Till kommunchef 
Investeringsråd: Tillsätta och leda investeringsråd med syfte att optimera 

den kommunövergripande samplaneringen av 
investeringssatsningar. Medlemmar i rådet föreslås vara 
förvaltningschefer för samhällsbyggnad, fastighets- och 
serviceförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialtjänsten samt kommun- och ekonomichef. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, 
verksamhetsutveckling samt resultat- och 
prognosarbete. 

Samordning-/sammanslagningsmöjligheter 
utvecklingspotter: Utred möjlighet och lämplighet att slå samman/förändra 

kommunens olika verktyg för stimulans av 
verksamhetsutveckling. Bland annat förslagsverksamhet 
och verksamhetsutvecklingspott. 

Kommunchef/Kommunstyrelsen 
Innovationsfond: Utforma och besluta kring villkor och 

ansökningskriterier för innovationsfonden. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

Kommunstyrelsen Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 4 4 4 4 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 3 4 4 4 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 4 4 4 4 4 
Ekonomi 4 4 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: 
Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats 
•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor 
får det stöd och den hjälp som då behövs 
Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt 
underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa 
skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att 
leva och verka i. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: 
Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och 
mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. Under 2016 färdigställdes projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt 
Piteå” med mycket lyckat resultat. Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt 
skapa en bra boende och livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: 
Ett led i att uppnå attraktiva boendemiljöer är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att informera och 
utbilda fastighetsägare och allmänhet samt kontroll av brandskyddet genom tillsyn. Vid 
olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. En 
riktad satsning för boende i glesbygd genomförs under perioden 2016 – 2018. Satsningen 
innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 
Räddningstjänsten sorterar under kommunstyrelsen organisatoriskt, nedan uppräknande mål är de som bedöms 
riktas mot räddningstjänsten. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal personer utbildade inom 
området skydd och säkerhet 

1200 per år Säkerhet 

Andel elever i utvalda årskurser 
som undervisats i 
brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

- Andel elever i åk 7 som 
undervisats i brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

- Andel elever i gy 1 som 
undervisats i brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Nämndsmål 
Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal bränder per år Trend - följa utveckling 
Jämförelse andra 
kommuner 

Antal bostadsbränder per 1000 
invånare och år 

Trend - följa utveckling 
Jämförelse andra 
kommuner 

Nöjd Medborgar-Index 
- Räddningstjänst 

Jämförelse andra 
kommuner 
Medborgarnas 
upplevelse 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal riktade insatser/år till 
kvinnor för att skapa intresse för 
räddningstjänstens yrken 

Minst 2 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nettokostnad räddningstjänst, 
kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner 
God ekonomisk 
hushållning 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Inga uppdrag att återredovisa. 

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

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 4 161 3 634 3 634 3 634 3 634 
Kostnader 40 634 40 673 41 249 41 264 41 180 
Netto 

Investeringar 
Inkomster 

36 473 37 039 37 615 37 630 37 546 

Utgifter 2 343,4 4 517 2 200 1 900 1 900 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

2 343,4 4 517 2 200 1 900 1 900 

rta) 

Driftbudget ingår ovan 

106 272 503 

Priser 2018 104 104 104 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 104 104 104 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunstyrelsen för räddningstjänsten får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag 
under löpande budgetår med maximalt 500 tkr under förutsättning att förvaltningen efter omfördelning klarar en 
budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Investeringsram utrustning/fordon 
Totalt 
Kapitalkostnad (avskr, int rta) 

2 200 
2 200 

106 

1 900 
1 900 

272 

1 900 
1 900 

503 

Tillfälligt utökad investeringsram 2018: Ändring från 1 900 tkr till 2 200 tkr pga. renovering och 
utveckling av övningsfältet (material) 2018. 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 

verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 4 4 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 4 4 4 4 3 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
En god skolkommun kännetecknas av en god arbetsmiljö. Tillfredställelsen med det egna arbetet och trivseln på 
arbetet är viktiga faktorer för personalförsörjningen och för att trenden med ökad sjukfrånvaro ska brytas. 
Förvaltningen har fortfarande en hög andel behörig personal men möjligheten att rekrytera behöriga kommer att 
försämras under de närmaste åren. Nämnden ska fortsatt prioritera rekryteringsinsatser och åtgärder för att behålla 
medarbetare. Det pågår en rad satsningar som förväntas bidra till en högre måluppfyllelse inom verksamheten. En 
av dessa är att låta verksamheten genomsyras av arbetet med ”Skola för hållbarhet” enligt planen som antagits av 
nämnden. Nämnden betonar den sociala hållbarheten och särskilt det främjande och förebyggande arbetet för att 
förbättra ungas psykiska hälsa. Ett starkt fokus riktas också på elevhälsans insatser för att stödja elevens 
utveckling mot utbildningens mål. En översyn av Strömbackaskolans verksamhet och framtida utveckling 
genomförs under 2017 och åtgärder som följer av denna ska stärka Strömbackaskolans attraktivitet under VEP-
perioden. Från och med 1 augusti 2017 övergår gymnasieutbildningen vid Gran lantbruksskola från Region 
Norrbotten till Piteå kommun. Utbildningen blir därmed ett gott komplement till de nuvarande 
gymnasieprogrammen vid Strömbackaskolan. 
Under 2018 implementeras en huvudmannaplan som anger syfte och mål samt systematisk uppföljning för studie-
och yrkesvägledning (SYV) inom hela verksamhetsområdet. Den påbörjade kompetensutvecklingen (Läslyftet) 
bland lärarpersonalen ökar förutsättningarna för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga, vilket är 
avgörande för utveckling och lärande i skolan samt att underlätta framtida delaktighet i aktivt samhälls- och 
yrkesliv. Nämnden fullföljer också den del av skolstrukturplanen som avser år 2018 för att optimera enheternas 
möjligheter att genomföra sina uppdrag med den kvalitet och med det elevstöd som behövs. För att klara det 
väsentligt ökade barnantalet samt befolkningsmålet krävs snabbt fler och större förskoleenheter. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
För att möjliggöra en helhetssyn på kommunens uppdrag avseende de många nyanlända, har en styrgrupp 
etablerats i samverkan mellan Samhällsbyggnads-, Fastighets-, Social- och Utbildningsförvaltningarna. I 
uppdraget ingår också att tydliggöra roller och ansvar. 

Språkslussen Öjebyn har haft cirka 40 elever under läsåret, de integreras i kommunens grundskolor så snart de 
bedöms ha tillräckliga kunskaper. Lärare från verksamheten bistår inledningsvis mottagande skolor med 
undervisning i svenska som andraspråk för att underlätta integreringen. Språkslussen Havsbadet har för närvarande 
ca 50 barn i förskolan och 110 elever i mottagningsverksamhet och förberedelseklass. Under året har cirka 40 % 
av eleverna flyttat till annat boende, oftast i annan kommun och nya elever har tillkommit. Många av de elever 
som varit i Språkslussen Havsbadet sedan hösten 2016 ska integreras i kommunens skolor de närmaste månaderna, 
under förutsättning att de blir kvar i kommunen. 
Sedan slutet av föregående år har en förändring skett gällande de familjer som kommer till havsbadets anläggning. 
Huvuddelen av de barn/elever som i dagsläget kommer till verksamheten har tidigare vistats vid någon av 
Migrationsverkets anläggningar i andra delar av landet och många elever har även gått skola i Sverige. 
Utmaningen för Språkslussen Havsbadet inför hösten är att hantera den osäkerhet som finns gällande antal 
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Barn- och utbildningsnämnden  

barn/elever som kommer att finnas i verksamheten, vilka åldrar det är på eleverna, varifrån de kommer och om de 
har tidigare skolbakgrund. 
Sammanfattningsvis kommer skolorna i Piteå att ställas inför en positiv förändring genom att antalet elever med 
utländsk bakgrund ökar i skolorna samtidigt som det är en stor utmaning att tillgodose behovet av lokaler samt 
behöriga lärare. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Ett gemensamt arbete, med, UBF och fastighetsförvaltningen, pågår för att upprätta långsiktiga åtgärder utifrån 
beslutad klimatanpassningsplan. Nämndens fokus på behöriga lärare inom skolan gör det nödvändigt att fortsätta 
med omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för 
skolstruktur i Piteå kommun. Planeringsarbetet inför projektet att skapa en sammanhållen skolmiljö omfattande 
förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan, har påbörjats. Målet är att de nya lokalerna skall 
vara inflyttningsklara till vårterminen 2021. För att dessutom möta de riktlinjer för barngruppernas storlek som 
regeringen tagit fram behöver ytterligare förskolor byggas. Strömbackaskolans elevbyggen är unika i Sverige och 
borgar för en god utbildning samt en efterfrågad kvalitet från byggbranschen. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 5, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 9, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, gy 2, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Andel elever som upplevt sig 
mobbade det senaste året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

- Andel elever i åk 7 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

- Andel elever i åk 9 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

- Andel elever i gy 2 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 5, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
- Medelvärde för elevers 

upplevelse av stimulans, åk 9, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, gy 2, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

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

Årlig förbättring Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 5 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 9 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i gy 2 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Medelvärde i procentandel av 
elever som för det mesta mår bra 
eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i åk 4 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i åk 7 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i gy 1 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel som studerar vidare efter 
gymnasiet, % 

Rikssnitt +/- 5 
procentenheter 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

Andel 20-64 år med 
eftergymnasial utbildning, % 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

Antal elever vid 
Strömbackaskolan som deltar i 
UF-företag 

200 Kontroll, Trend - följa 
utveckling 

Nöjdhet med 
utbildningsmöjligheter, index 1-
100 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

52 



   
 

 
 

 
   

  
 

    

  
 

   
  

 

     
 
 

  

   
  

 

     
 

  

   
  

 

      
          
          

  
   

  
 

 
  

  
  

 
 

 
  

 

   
  

 
 

 
  

   

 
  

  
  

 

    

 
 

  

  
 

 
 
 

  

 

  
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Nämndsmål 
Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Elever som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen 

94 % Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Omformulerat 

- Andel elever i åk 6 som 
uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), 
hemkommun, % 

94 % Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Omformulerat 

- Andel elever i åk 9 som 
uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen, hemkommun, % 

94 % Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Omformulerat 

Meritvärde i åk 9 och gy 3, % Bland de 25 % bästa 
- Meritvärde i åk 9, % Bland de 25 % bästa 
- Meritvärde i gy 3, % Bland de 25 % bästa 

Andel gymnasieelever i 
kommunens egna skolor, % 

90 % Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Omformulerat 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn, % 

Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Nytt 
KKiK mått 

Andel placerade barn som inte får 
placering på förskola inom 3 mån 
(4 mån) 

0 % Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Omformulerat 
Egen mätning 

Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, kommunala skolor, % 

Nytt 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever i åk 9 som svarat 
positivt på frågan: Mina lärare 
ger killar och tjejer samma 
förutsättningar, % 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

53 



   
 

 
 

    

 
  

   

 
 

 
 

 
  

    
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 
 

  
 

  

 

 
   

  

   

 
 

  

  

    

 
  

  
  

 

    

 
  

 

   
 

 
   

   
 

 
  

   

    
  

   

    

  

   

     
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

   
 

 
 

 

    
  

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Antal enheter som innehar 
utmärkelsen "Skola för hållbar 
utveckling" 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Vårdnadshavares upplevda 
delaktighet och inflytande 

7 till 2019 Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

Tillgänglighet grundskola 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra 
kommuner 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

Bland de 25 % bästa Nytt 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Andel lärare med 
lärarlegitimation, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i grundskola, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
gymnasieskolan, % 
Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 

Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal elever/lärare Kontroll 

- Antal elever/lärare i 
grundskola 

Kontroll 

- Antal elever/lärare 
gymnasieskolan 

Kontroll 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Nettoresultat i % i förhållande till 
budget (vid bokslut) 

0 % Nytt 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
BUN har inga uppdrag att redovisa 

4. Taxor 
De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidsverksamhet regleras av den s.k. Maxtaxan. Den 
indexreglerades senast 2017-01-01 enligt skolverkets anvisningar. De enda övriga avgifter nämnden har är 
terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt lokaluthyrning. Avgifterna 
för lokaluthyrning höjdes from 2017-01-01 enl. beslut KF 2016-06-22 och där föreslår BUN att det from 2018-01-
01 införs en årlig indexhöjning på 2 % (bilaga 4). En översyn av avgifter musik o dansskola är gjord och redovisad 
för nämnden som föreslår att dessa avgifter förblir oförändrade. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förändra avgifterna i den kommunala Musik- och dansskolan. 
Barn- och utbildningsnämnden vill att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildnings-nämnden får i 
uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 122 975 72 219 72 219 72 219 72 219 
Kostnader 952 419 905 123 913 450 915 833 911 977 
Netto 
Investeringar 

829 444 832 904 841 231 843 614 839 758 

Inkomster 1 076 
Utgifter 50 058 46 829 54 405 51 705 51 705 
Netto 48 982 46 829 54 405 51 705 51 705 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 1 864 4 913 8 049 
Internhyra 1 024 2 718 4 735 
Ökade driftkostnader 0 0 0 
Tillfälliga ökade driftkostnader 
Driftbudget ingår ovan 

643 680 640 

Nationell IT-strategi 1 800 3 690 4 590 
Kompetensutv. Nationell IT-strategi 665 665 0 
Volymökning 2018-2020 3 000 3 000 3 000 
Arbetskläder förskolan 1 000 
Priser 2018 
Varav: 
Investeringar Grans Nbs 

1 241 1 241 1 241 

Utgifter 4 300 1 600 1 600 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 385 856 1 030 
Internhyra 
Driftbudgetunderskott Grans Nbs 

0 0 0 

(Flyttat till KS centrala pott) 0 0 0 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 1 241 1 241 1 241 
Volymökning 2018-2020 3 000 3 000 3 000 
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (teknik) 1 800 3 690 4 590 
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (utbildning) 665 665 
Arbetskläder förskola 1 000 

Nationell IT-strategi grundskola: Ökad driftanslag, engångsanslag för utbildningsinsatser 
samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola-åk 9. 

Arbetskläder förskola: Engångstillskott 2018, får återkomma om kommande år. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns i KS centrala pott för att täcka befarat 
driftsunderskott under perioden 2018-2020. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn-
och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att 
tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Barn- och utbildningsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under 
löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i 
balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 405 405 405 
Pott för renovering/ombyggnationer, skolstruktur-
förändringar 45 000 45 000 45 000 
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor, skolor 1 500 1 500 1 500 
Återanskaffning inventarier gymnasiet 3 000 3 000 3 000 
Återanskaffning musikinstrument, Musikskolan 200 200 200 
Totalt 50 105 50 105 50 105 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 479 4 057 7 019 

Investeringar Grans naturbruksskola (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
IT och telefoni 2 300 
Reinvestering inventarier 2 000 1 600 1 600 
Totalt 4 300 1 600 1 600 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 385 856 1 030 

Skolstrukturförändring: Fördröjd investeringstakt med prisuppräkning enligt 
tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige. 

Reinvestering fastigheter Grans naturbruksskola: Får återkomma med äskande i VEP 2019-2021. 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 

verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 4 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 3 3 
Ekonomi 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden (FSN) professionellt med rätt kvalitet 
utifrån de förutsättningar nämnden har. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats 
och synliggöra goda exempel. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: 
Erbjuda fyra former av boende; särskilda boenden, trygghetsboenden, lägenheter och lägenheter med 
rivningsklausul. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 
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Fastighets- och servicenämnden 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar 

Mänskliga rättigheter 
Verka för ett tryggt Piteå 

Nämndsmål 
Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever som äter lunch alla 
skoldagar, % 

Öka Trend - följa utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt 
Enkät Personligt
Årlig fråga 

Andel elever som vanligtvis äter 
lunch i skolmatsalen, % 

Öka Trend - följa utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt 
Enkät Personligt
Årlig fråga 

Varför äter du inte skollunchen 
varje dag i skolmatsalen? 

Trend - följa utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt målvärde 
Enkät Personligt
Årlig fråga 
Analystal 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - mat och 
måltidsmiljö, % 

Bland de 25 % bästa Trend - följa utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt
Årlig fråga
Öppna Jämförelser 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 
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Fastighets- och servicenämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 

Folkhälsa 
Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
FSN har inga uppdrag att rapportera. 

4. Taxor 

FSN återkommer till kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende måltidsabonnemang och matservice. 
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Fastighets- och servicenämnden 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 333 137 315 716 314 035 314 035 314 035 
Kostnader 424 257 407 941 397 898 398 670 399 559 
Netto 

Investeringar 

91 120 92 225 83 863 84 635 85 524 

Inkomster 0 
Utgifter 17 040 7 421 49 300 26 300 26 300 
Netto 17 040 7 421 49 300 26 300 26 300 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 2 190 3 862 5 297 
Tillfälliga driftkostnader 
Driftbudget ingår ovan 

820 640 640 

Priser 2018 3 722 3 722 3 722 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 3 722 3 722 3 722 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela driftanslag upp till 5 000 tkr till 
investeringsanslag, om syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får 750 tkr omfördelas från 
drift till investering under året för övriga ändamål. Samtliga omfördelningar förutsätter att budget i balans klaras 
efter omfördelning. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 
Reinvestering fastigheter 
Västra Kajen, Replipunkt 
Renovering Stadshuset 
Ombyggnad yttertak Oden, Strömbacka 
Totalt 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 

300 
16 000 
1 500 

10 000 
21 500 
49 300 
2 190 

300 
16 000 

10 000 

26 300 
3 862 

300 
16 000 

10 000 

26 300 
5 297 

Reinvesteringar fastigheter 2: Yttertak Odenhuset genomförs. Inget ytterligare beviljat 
med anledning av disponibelt investeringsutrymme samt 
stor andel nybyggnationer i fastigheter. 

Västra kajen, Replipunkt: Färdigställs inom ramen för tilldelad budget. 

Stadshuset: 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: 

Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med 
långsiktig investeringsplan (förslag tio år). 

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 4 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 3 3 3 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla) 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: 
För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 
som svarar upp mot efterfrågan. Intresset för friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar vilket ställer krav på 
information, tillgänglighet och drift. Föreningslivet är under förändring och en översyn av bidrag och stödformer 
inför framtiden har påbörjats i dialog med föreningslivet. Satsningar på anläggningar som Nolia ishall, 
konstgräsplaner och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Detsamma gäller 
en flytt av Stadsbiblioteket till stadskärnan. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: 
Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats med kulturella förtecken där mångfalden ska stärkas. Arbetet mot 
unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor 
fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska 
fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både 
vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: 
Utveckling av lekparker och parker för ökad attraktivitet och tillgänglighet är viktigt. För attraktiva boendemiljöer 
behöver vi dessutom skapa förutsättningar för ”livet mellan husen” med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. 
Att tillvara ta och utveckla de gröna miljöerna är av stor vikt vid ökad bebyggelse. Av stor vikt är även att 1% regeln 
som beslutats i översiktsplanen efterlevs och att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation. 
Norrstrandsområdet är ett viktigt stadsnära aktivitets- och friluftsområde där utvecklingen fortsätter. 
Aktivitetsparken utvecklas vidare i samarbete med föreningslivet. 

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring Folkhälsa,Trend - följa Enkät Personligt 

62 



   

 
 

    
 

 
 

  
  

 
 

 

  
    

 

    

 
 

   
 

 

   
  

 

   
  

 

  
  

  
 

 

 

 
   

 
 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
  

 
  

 

    

   
 

 

   
 

 

 

   
 

 

 
  

   
  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
utveckling, Agenda 2030 

Antal certifierade föreningar 
"trygg och säker" 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Nämndsmål 
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Utlåning av barn- och 
ungdomslitteratur 

200 000 Kontroll, Trend - följa 
utveckling 

Nytt målvärde 

Andel simkunniga i åk 3 100% Folkhälsa,Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Andel simkunniga i åk 5 100% Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Andel som vet hur de kan 
påverka Kultur och fritidsfrågor 

25% Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Demokratiutveckling 

Andel som tränar/motionerar på 
sin fritid 

90% Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

Antal deltagare i 
sommarlovsaktiviteter 
"Smultron" 

600 Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Antal deltagare i aktiviteter för 
unga "Balkong" 

1600 Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Antal Bokprat för unga på 
biblioteken 

Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal studiecirklar 1400 Livslångt lärande 
Agenda 2030 

Antal studiecirkeldeltagare 9000 Mänskliga rättigheter 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 

Antal studietimmar 52000 Livslångt lärande 
Agenda 2030 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal utlån av media på 
biblioteket som inte är skrivna på 
svenska 

4000 Mångfald, Integration Nytt 
Omformulerat 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter 

70 Mänskliga rättigheter 
Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott-
och motionsanläggningar 

70 Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

Tillgänglighet idrott 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Tillgänglighet kultur 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Över medel för riket Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 Trend - följa utveckling 
Attraktiv fritid 

Antal arrangemang/aktiviteter på 
Kaleido 

Demokratiutveckling 
Tillväxt 

Omformulerat 

Nöjdhet med tillgången till 
kulturevenemang, skala 1-10 

Högre än 
kommunsnitt 

Mänskliga rättigheter 
Kulturen som drivkraft 

Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum 

- Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum, varav lokala 
arrangörer 

Kulturen som drivkraft 

130 Kulturen som drivkraft 

Antal aktörer som deltar i 
antidopingnätverk 

Agenda 2030 
Drogförebyggande 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsmål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Skärgårdsturer, antal passagerare 
per säsong 

1300 Resultat 
Attraktiv fritid 

Antal övernattningar i 
skärgårdsstugor 

140 Attraktiv fritid 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
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Kultur- och fritidsnämnden 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Kultur och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utarbeta nyckeltal om 
fritidsutbud för unga. 

Klar Riktlinjer 
2018-2020 

Förslag på tre nya nyckeltal finns under 
”Barn och unga” 

4. Taxor 
Taxehöjning för simhallarna föreslås enl. bilaga taxor badavgifter. Badavgifterna har inte höjts på två år pga av att 
summorna är så låga (bil 3.2). 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 33 800 14 625 14 675 14 625 14 675 
Kostnader 165 104 142 866 141 379 140 514 139 328 
Netto 

Investeringar 

131 304 128 241 126 704 125 889 124 653 

Inkomster 360,7 
Utgifter 15 076,9 35 567 7 131 2 281 3 431 
Netto 14 716,2 35 567 7 131 2 281 3 431 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 299 801 1 127 
Ökade driftkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

0 0 0 

Priser 2018 168 168 168 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 168 168 168 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kultur- och fritidsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Modernisering park, omfördelat från driftbudget 100 100 100 
Modernisering anläggningar, omfördelat från driftbudget 550 550 550 
Konstpark, omfördelat från driftbudget 81 81 81 
Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Lekparksplan 300 300 
Parkplan 200 
Teknikinvestering Studio Acusticum 400 250 
Ispist/rörsystem LF Arena 
Badvattning Ridklubben 4 500 
Skärgårdspaket
Badvattenrening Öjebyn 
Friidrottsbanor LF Arena 1 700 
Totalt 7 131 2 281 3 431 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 299 801 1 127 

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för nämndens samtliga fordon/ maskiner. 
Pistmaskin m m ska inrymmas i ram. 

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden. 

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering. 

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt Kommunfullmäktiges beslut i 
VEP 2017-2019. 

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget. 

Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben,
Skärgårdspaket, Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar. 

Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad investeringsram 
1 700 tkr. 

Uppdrag 
Översyn fritidsanläggningar: Översyn/utredning kring förutsättningar att bättre 

samnyttja idrotts- och fritidsanläggningar inom 
närområdet (Fyrkanten/grannkommuner). 

Nolia ishall: Utred alternativ/konkretisera förslag för 
renovering/upprustning Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Miljö- och tillsynsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 
Ekonomi 4 3 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: 
Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning som 
konsekvens av prioriterade satsningar inom kommunen. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: 
Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: 
Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning inom 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel kontrollerade 
verksamheter med godtagbar 
inomhusmiljö, % 

Årlig förbättring Kvalitetskontroll 
Agenda 2030 

Andel kontrollerade tobaksobjekt 
med säker hantering, % 

100% av kontrollerade 
objekt 

Folkhälsa, Kontroll 
Agenda 2030, 
Säkerställa att tobak inte 
säljs till barn, och 
rökning inte sker i 
skolan 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdkundindex Miljö- och 
hälsoskydd (SKL - insikt) 

I nivå med rikssnittet Mäta företagens nöjdhet 
med service jämfört med 
medelvärde 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar Mäta faktisk 
handläggningstid 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Andel partiklar i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm) 

Agenda 2030 
Mäta hur hälsosam och 
god luftkvaliteten är 

Andel kvävedioxid i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 Agenda 2030 
Mäta tillståndet i miljön 

Andel livsmedelsanläggningar 
med god hygienisk hantering, % 

Årlig förbättring Mäta hygienisk status 
hos besökta 
livsmedelsanläggningar 

Andel tillsynsbesök som visar att 
villkor för serveringstillstånd 
följs, % 

Årlig förbättring Mäta efterlevnad av 
villkor för 
serveringstillstånd 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Antal krogpersonal och 
serveringsansvariga som 
genomgått utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering 

Kontroll 
Agenda 2030 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Nettokostnad miljö- och 
hälsoskydd, myndighetsutövning, 
kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner 

Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner 
God ekonomisk 
hushållning 
Effektivitet 
Produktivitet 

Flyttas från MTN till 
SBN 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Nämnden har inga beslutade nämndspecifika uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 

Inga förändrade taxor föreslås utöver årlig indexuppräkning. Inför 2016 gjordes en stor översyn av verksamhetens 
samtliga taxor vilket resulterade i nya taxor som trädde i kraft den 1 januari 2016. 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 
Kostnader 
Netto 

Investeringar 
Inkomster 
Utgifter 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 

Driftbudget ingår ovan 
Priser 2018 

6 681 
10 051 

3 370 

0 
0 
0 

7 163 
10 971 

3 808 

500 
500 

7 163 
11 023 
3 860 

0 
0 

2 

7 163 
11 021 

3 858 

0 

2 

7 163 
11 019 

3 856 

0 

2 

Drift (tkr) 2017 2018 2019 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2 2 2 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 

verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 3 3 
Ekonomi 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018. 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: 
Stärkt övergripande samhällsplanering genom utvecklad projektledning. Kontinuerligt översiktplanearbete. Omställning av 
flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: 
Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Omställning flyktingmottagning och 
mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Insatser riktade till barn och unga. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: 
God planberedskap. Stärkt strategisk trafikplanering. Långsiktig planering av underhåll av gator, vägar och broar. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
haft inflytande i frågor som berör 
dem, % 

100 Folkhälsa, Kontroll 
Mänskliga rättigheter, 
Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
har en trygg tillvaro, % 

100 Folkhälsa, Kontroll, 
Mänskliga rättigheter, 
Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
har en utvecklande tillvaro, % 

100 Folkhälsa, Kontroll, 
Mänskliga rättigheter, 
Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

72 



   

 
 

 
  

 
  

  
 

 

    

  
 

 

   
  

 

 

      
 

   
  

 

 

    
 

 

  
  

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

     
 

  
 

  
  

 
 

 

     

 
 

  
  

 

 

 
  

  
  

   

 
 

 

     
  

 

  

 

 

      
  

 

  

 

 

 
  

 
  

  
 

 

 

   

  

  
  

 

 

     
 

 

  
  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

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

- Andel öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 16-64 år 

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

I nivå med riket Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Mål: Högst 4 % Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

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

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

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

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

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Social 
hållbarhet 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Social 
hållbarhet 

Folkhälsa, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling 

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

I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter 
Utveckling, Livslångt 
lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

- Andel utrikesfödda som är 
öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

- Andel utrikesfödda i program 
med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Livslångt 
lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Livslångt 
lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

Andel ungdomar 18-24 år som 
varit utan arbete i mer än 12 
månader, % av öppet arbetslösa 
eller i program med aktivitetsstöd 

Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Andel personer som gått från 
passivt försörjningsstöd till 
aktivitet och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer under 25 år 
som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet och 

Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

Minst 75% Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och över 
som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet och 
inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

Minst 75% Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

Andel deltagare i KAP (-24 år) 
som arbetar, studerar eller deltar i 
statligt arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutade insats, % 

Minst 80% Folkhälsa, Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
andel av befolkningen, % 

Högst 3 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Andel sökande (16-18-åringar) 
som söker feriearbete som 
erbjuds plats, % 

100% Kontroll 
Barnkonventionen 
Social hållbarhet 

Andel kursdeltagare på SFI som 
avslutar kurs med minst 
godkänt, % 

Årlig förbättring Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

Andel SFI-deltagare som 
arbetar/studerar eller deltar i ett 
statligt arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutad insats, % 

Minst 60 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

Andel som går sammanhållen 
yrkesutbildning som får arbete 
inom 3 månader efter avslutad 
utbildning, % 

Minst 80 % Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Livslångt lärande 
Uppföljning 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL 
- Insikt) 

I nivå med rikets 
nöjdkundindex 

Mäta företagens nöjdhet 
med service jämfört med 
medelvärde 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal flyktingar bosatta i Piteå 
två år efter ankomst till Piteå 

Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Agenda 
2030, Uppföljning, 
Befolkningsmål 

- Andel flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå, % 

50 % Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Agenda 
2030, Uppföljning, 
Befolkningsmål 

Andel som får fadderfamilj av de 
flyktingfamiljer som så önskar, % 

100 % Mänskliga rättigheter, 
Utveckling, Uppföljning, 
Befolkningsmål 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
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 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Fossila koldioxidutsläpp 

- Fossila koldioxidutsläpp från 
kommunkoncernen, ton 

- Utsläpp av växthusgaser, 
geografiskt område, ton Co2-
ekv/inv 

Utveckling, Agenda 
2030, Uthållig kommun 

Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008 

Utveckling, Agenda 
2030, Uthållig kommun 

Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008 

Utveckling, Agenda 
2030, Uthållig kommun 

Andel miljöbilar av koncernens 
totala antal personbilar och lätta 
lastbilar, % 

- Andel miljöfordon som drivs 
av fossilfria bränslen av 
koncernens totala antal bilar, % 

Kontroll, Ekologisk 
hållbarhet, Agenda 2030 

Utveckling, Agenda 
2030, Uthållig kommun 

Totalt nettoenergibehov i 
kommunkoncernens fastigheter, 
avser totalt energibehov per 
uppvärmd yta 

Minska med 30% till 
2020, jmf 2008 

Agenda 2030 Omformulerat 

Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområden och natur, skala 1-
10 

7,8 

Fysisk tillgänglighet 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa i 
riket 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Antal km gång- och cykelväg 
- Antal under året nybyggda 

gång- och cykelvägar, km 
Ökning 1 km per år Utveckling 

Agenda 2030 

Antal polisrapporterade olyckor 
på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

Utveckling 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
- Antal polisrapporterade 

olyckor med personskador på 
kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

0 Utveckling 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med döda på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

0 Utveckling 

Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus på 
kvällar och nätter (SCB skala 1-
10) 

7,5 Agenda 2030 

Antal nya lägenheter under året 
(slutbesked) 

1500 nya bostäder 
2020 från 2015 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

- Antal nya lägenheter i 
flerfamiljshus under året 
(slutbesked) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

- Antal nya lägenheter i småhus 
under året (slutbesked) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa, Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet, Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner, God 
ekonomisk hushållning 
Effektivitet 
Produktivitet 

Flyttas från MTN till 
SBN 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

Kontroll, Trend - följa 
utveckling 

Försäljningsvärdet på Repris, tkr Kontroll, Ekologisk 
hållbarhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 
Under 2017 presenteras förslag till nämnd gällande reviderad plan- och bygglovstaxa samt diverse trafik- och 
parkeringstaxor. Dessa föreslås tillämpas från och med juli 2017. En större utredning genomförs 2017 avseende 
marktaxor för exempelvis försäljning av flerbostadshus – och industrimark. Nya marktaxor föreslås gälla från och med 
2018. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige. 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 178 402 172 499 172 499 172 499 172 499 
Kostnader 349 776 344 198 338 504 338 299 337 444 
Netto 

Investeringar 

171 374 171 699 166 005 165 800 164 945 

Inkomster 14 811 6 900 8 600 16 850 16 850 
Utgifter 33 375 31 190 29 350 21 050 20 850 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 
rta) 
Ökade driftkostnader 
Intäkter pga investeringar 
Driftbudget ingår ovan 
Priser 2018 

18 565 24 290 20 750 

572 
0 

-98 

859 

4 200 

1 541 
0 

-358 

859 

4 000 

2 277 
0 

-678 

859 

Drift (tkr) 
Löner helår 2017 
Priser 2018 

2018 
xx 

859 

2019 
xx 

859 

2020 
xx 

859 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Samhällsbyggnadsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget 1 500 1 500 1 500 
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 50 50 50 
Mark- och fastighetsförvärv 3 800 3 300 3 300 
Försäljning egnahemstomter -6 700 -11 350 -11 350 
Försäljning övrig mark -300 -300 -300 
Försäljning fritidshustomter -1 400 -5 000 -5 000 
Försäljning industritomter -200 -200 -200 
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) 13 000 13 000 13 000 
Transportenhet investeringsram fordon 1 500 1 500 1 500 
Gång-/cykelvägar enligt plan exkl belysning 1 500 1 500 1 500 
Universitetsområdet (infartsgata, torg, cirkulationsplats) 6 000 
Löjan 1, rivning/projektering 1 500 200 
Rådhustorget 500 
Totalt 20 750 4 200 4 000 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 572 1 541 2 277 

Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal 
nytta. 

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal 
nytta. 

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet. 

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan ytterligare 
investeringsmedel beviljas. 

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och 
projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för 
investering i torg. 

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: 
Exploatering för ökad befolkning. 

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende dagvattenhantering. 

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: 
Exploatering näringsliv. 

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra. 

Rådhustorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021. 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 

verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska 
delaktighet och effektiva processer. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 2 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 2 2 3 2 2 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller 
sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor. Vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott bemötande och hög 
tillgänglighet. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till medborgaren och därigenom en 
positiv bild av Piteå Kommun. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha 
möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta sker i 
samverkan mellan avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med träffpunkter, samvaron och dagverksamhet 
för dementa. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. Arbetet med att lösa 
boendefrågan i projektet ”Framtidens Stöd och omsorg” fortsätter. Äldreomsorgen bygger ett nytt vård- och 
omsorgsboende på Berget. Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av ytterligare boendeplatser inom 
de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel barn/unga 0-20 år som bor 
kvar i sin hemmiljö med insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
biståndsbedömd insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
- Andel barn/unga 0-20 år som 

bor kvar i sin hemmiljö med 
serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

Antal placerade barn och unga 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 
- exklusive ensamkommande 
flyktingbarn 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn (i 
familjehem, förstärkta familjehem 
eller institutionsvård) 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 
Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och Familj 

- Andel anmälningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel ansökningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) av 
totalt inflöde till mottagningen 
Barn och Familj, % 
Totalt antal beslut om insatser för 
stöd och behandling av barn och 
unga 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 månader, % 

Kontroll 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 
år med utredningstid över 4 
mån, % 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Nämndsmål 
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel personer som via 
samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 

minst 75 % Folkhälsa, Kontroll, 
Trend - följa utveckling, 
Social hållbarhet 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
försörjning och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer 18-24 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

- Andel personer 25-64 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

Antal hushåll som omfattas av 
"Jobbstimulans" 

Uppföljning 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla hushåll, 
månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd under 25 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll under 
25 år, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Andel boendeplatser enl. LSS § 
9.9 där den boende har möjlighet 
till en individuellt anpassad 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
aktivitet per dag utanför 
bostaden, % 
Andel anhöriga inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska 
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel anhöriga inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens 
bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som överklagats/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 

Nämndsmål 
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för 
utsatta personer 

90 % 

Nöjd Medborgar-Index 
- Äldreomsorg 

90 % nöjdhet 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

max 3 månader 

Personal 
Övergripande mål 
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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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa, Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare, 
Jämställdhet, Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet, 
Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt, 
kr/inv 0-64 år 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt 
exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 
år 

I nivå med liknande 
kommuner 

Uppföljning 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB), exkl ersättning från FK, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB, exkl ersättning från FK och 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
Kostnad boende enligt LSS kr/0-
64 år 

Trend - följa utveckling Kontrollera formulering 
mot Kolada 

Kostnad insatser inom LSS enligt 
KPB, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Uppföljning 

Kostnad särskilt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad ordinärt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL och HSL, exkl 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning 

Kostnad ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Uppföljning 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Arbeta med innovation och 
verksamhetsutveckling för att 
möta de behov som finns. 

Påbörjat Riktlinjer 
2018 

Flera innovativa projekt är under 
utveckling i socialtjänsten. Exempelvis 
nuddisar, Viva-appen, 
introduktionsmaterial för nysvenskar, 
serviceteam, behörighets tilldelning 
via e-plattform och planeringsverktyg. 
Idesluss – Vinova projektet 

Se över möjliga omfördelningar 
inom angiven driftsram. I syfte 
att på bästa sätt sträva mot balans 
mellan ekonomi och verksamhet. 

Påbörjat Riktlinjer 
2018 

Barn och familj, minska ärendekön 
och klara lagstadgad utredningstid 
på fyra månader. 

Påbörjad KS 
boksluts 
beredning 

Ärendekön har minskat från 91 ärenden i 
kö december 2016 till 12 ärenden i kö 
mars 2017. 

4. Taxor 
Nämnden har för avsikt att föreslå en generell höjning av nuvarande taxor med 10 %, samt en ny avgift för 
ledsagarservice - SoL beslut som tidigare inte varit avgiftsbelagd.  Förslag till förändrade taxor ska 
kommuniceras med de kommunala råden innan beslut tas i nämnden i september för att sedan beslutas i 
kommunfullmäktige. Förslag till nya taxor redovisas i bilaga. 
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Socialnämnden 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 
Intäkter 290 722 139 783 139 193 139 193 139 193 
Kostnader 1 090 319 943 732 951 755 953 973 954 449 
Netto 799 597 803 949 812 562 814 780 815 256 

Investeringar 
Inkomster 0 
Utgifter 38 829 6 531 66 500 33 000 1 000 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

38 829 6 531 66 500 33 000 1 000 

rta) 1 712 4 227 5 060 
Internhyra 1 612 3 970 4 690 
Ökade driftkostnader 
Driftbudget ingår ovan 
VIVA till baspersonal -

0 0 

licenser 500 
Driftkostnad nytt Äldrecenter 
Ramtillskott - prio barn o 

1 670 1 670 1 670 1 670 

unga 8 000 8 000 8 000 
Priser 2018 790 790 790 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 790 790 790 
Ramtillskott, barn/unga prioriteras 8 000 8 000 8 000 

Ramtillskott, prio barn/unga: Ökat driftanslag för att nå en budget i balans. Barn och 
unga ska särskilt prioriteras. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att 
tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020… …att omfördela resurser inom nämndens driftbudgetram 
från övrig verksamhet till nytt vård- och 
omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av 
nämnden varför nämnden får återkomma i VEP 2019-
2021 med driftskostnadskonsekvenser av nytt vård- och 
omsorgsboende. Delfinansiering via statsbidrag s k 
”välfärdsmiljoner”. 
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Socialnämnden 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Socialnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår 
med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Byte larmtelefon och växelsystem 700 
Nytt demensboende Berget 63 000 32 000 
Reservkraft Trädgårdens Äldrecentra 1 800 
Totalt 66 500 33 000 1 000 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 712 4 227 5 060 

Inventarier nytt demensboende Berget: Återkomma i VEP 2019-2021. 

Ytterligare nytt vård- och omsorgsboende: Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda 
möjligheten att bygga/driftsätta nytt boende i flera 
etapper utifrån behov. 

Uppdrag 
Driftskostnadskonsekvenser vård och omsorgsboende: Enligt uppdrag i Riktlinjerna; presentera dels 

omfördelningsmöjligheter inom ram samt tillkommande 
driftskostnadskostnader. Delfinansiering via statsbidrag 
s k ”välfärdsmiljoner”. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet 

Uppdrag till kommunchef: 
Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, 

verksamhetsutveckling samt resultat- och 
prognosarbete. 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012 
Barn och unga 3 3 4 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 4 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Ekonomi 3 2 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 
Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare
Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att personer bosatta i Piteå kommun ska känna trygghet med 
nämndens verksamhet och ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller 
tillgångar. Detta är en utmaning med hänsyn till ökningen av antalet ärenden. Nämndens arbete med information till 
medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt ska arbetet med 
tillgänglighet, bemötande och service också utvecklas. Det finns även ett behov av att presentera verksamheten och 
den trygghet den ger medborgarna, på ett mera ”vardagligt” sätt på kommunens hemsida 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 
möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 
angelägenheter är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för att vi ska ha ett samhälle där alla 
räknas och får plats. 

Överförmyndarnämnden kommer fortsättningsvis att arbeta för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, 
tillförlitlig information, god tillgänglighet och service. Vidare kommer presentationen av verksamheten till 
anställda, föreningar, boenden mm att utvecklas och fortgå. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Överförmyndarnämndens delaktighet i attraktiva och varierande boendemiljöer kan vara, att ge enskilda medborgare 
möjlighet att med stöd av ställföreträdare kunna bo kvar  i eget boende, skaffa eget boende eller förändra sitt boende 
till något mer attraktivt. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 
strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn och unga 

Trend - följa utveckling 
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Överförmyndarnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
- Antal ärenden hos 

överförmyndarnämnden som 
berör barn 0-17 år 
(förmynderskap) 

Trend - följa utveckling 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör unga 18-24 år 

Trend - följa utveckling 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 
Övergripande mål 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal inkomna förbättringsidéer 
per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till KLF att 
utarbeta nytt nyckeltal 

Antal ärenden 
godmanskap/förvaltarskap 

Trend - följa utveckling Basnyckeltal 

Ekonomi 
Övergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
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Överförmyndarnämnden 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 
Överförmyndarnämnden har inga taxor. 

5. Ekonomi 
Drift och investeringar 
2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Driftbudget 
Intäkter 2 365 250 250 250 250 
Kostnader 5 821 3 259 3 655 3 648 3 245 
Netto 

Investeringar 
Inkomster 

3 456 3 009 3 405 3 398 2 995 

Utgifter 0,0 160 0 
Netto 
Kapitalkostnader (avsk, 
inrta) 
Driftkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

0,0 0 

Tillfälligt ramtillskott 400 400 
Priser 2018 15 15 15 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 
Löner helår 2017 xx xx xx 
Priser 2018 15 15 15 
Tillfälligt ramtillskott 400 400 

Tillfällig ramförstärkning: Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 för att klara 
aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och
egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns 
kommun inom nämndens områden. 

Uppdrag 
Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 

verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Resultatbudget Ekonomiska mått
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Resultatbudget – Ekonomiska mått 

Resultatbudget 
2018-2020 (tkr) 

Inkl ramökningar och engångs- Budget Budget Plan Plan 
anslag 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 386 305 386 471 386 471 386 471 
Kostnader -2 435 438 -2 473 960 -2 471 085 -2 459 360 
Netto verksamhet -2 049 133 -2 087 489 -2 084 614 -2 072 889 
Central pott till KS förfogande -54 550 -111 550 -180 745 -261 345 
Pensionsavs - individuell del -81 669 -85 850 -89 854 -90 354 
Pensionsskuldförändring -6 444 -4 318 -16 216 -18 916 
Avskrivningar -125 351 -115 943 -121 299 -124 895 
Nettokostnader -2 317 147 -2 405 150 -2 492 728 -2 568 399 

Skatteintäkter 2 048 864 2 092 530 2 145 917 2 210 322 
Utjämnings-/statsbidrag 288 517 324 470 332 513 335 982 
Finansnetto 24 964 23 464 22 264 21 964 
Ränta pensionsavsättning -4 946 -7 774 -7 774 -9 274 

Årets resultat 40 252 27 540 192 -9 405 
varav reservfond ränteintäkter 2 800 2 800 2 800 2 800 

Ekonomiska mått 
2018-2020 (tkr) 

MÅL Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 1,72% 1,14% 0,01% -0,37% 

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 34 31 32 33 

Låneskuld i mkr * 0 0 73 000 62 000 30 000 

* För bostäder och i övrigt strategiskt långsiktiga investeringar kan lån upptas efter särskilt beslut i 
Kommunfullmäktige. 
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Kassaflödesbudget - Balansbudget 

Kassaflödesbudget 
2018-2020 (tkr) 

Investeringar enligt förslag Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 40 252 27 540 192 -9 405 
Justering för av-/nedskrivningar 125 351 115 943 121 299 124 895 
Just övriga likviditetspåv poster 93 059 97 942 113 844 118 544 
Medel från verksamheten 258 662 241 425 235 335 234 034 
Ökn/minskn kortfristiga skulder -79 951 -81 669 -85 850 -89 854 
Medel fr löpande verksamheten 178 711 159 756 149 485 144 180 

Investeringsverksamheten 
Förvärv materiella anläggntillgånga -177 155 -236 688 -192 000 -160 000 
Förskjutning investeringar 2 000 -13 000 -13 000 -13 000 
Försäljn materiella anl tillgångar 
Förvärv finansiella anläggntillgångar 
Medel fr investeringsvhten -175 155 -249 688 -205 000 -173 000 

Finansieringsverksamheten 
Ökning långfristiga fordringar 73 000 62 000 30 000 
Medel fr finansieringsvhten 0 73 000 62 000 30 000 

Förändring likvida medel 3 556 -16 932 6 485 1 180 
varav kommunen 756 -19 732 3 685 -1 620 
varav reservfond 2 800 2 800 2 800 2 800 

Balansbudget 
2018-2020 (tkr) 

Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 

Anläggningstillgångar 2 624 228 2 734 500 2 761 117 2 759 067 
Övriga omsättningstillgångar 354 503 354 503 354 503 354 503 
Likvida medel kommunen 181 512 159 480 160 865 162 045 
Likvida medel reservfond 72 038 77 138 82 238 82 238 
Summa tillgångar 3 232 281 3 325 621 3 358 723 3 357 853 

Eget kapital 2 371 060 2 375 306 2 318 414 2 287 544 
varav årets resultat 40 252 27 540 192 -9 405 
Avsättning pensioner 172 087 184 179 208 169 208 169 
Långfristiga skulder 37 057 110 057 172 057 202 057 
Kortfristiga skulder 652 077 656 079 660 083 660 083 
Summa skulder, eget kapital 3 232 281 3 325 621 3 358 723 3 357 853 
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Driftbudget 

Driftbudget 
2018-2020 (tkr) 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan 
engångsanslag 2017 2018 2019 2020 

Totalt 
Kostnader 2 916 741 2 944 805,0 2 950 424,0 2 943 704,0 
Intäkter 867 608 857 316,0 865 810,0 870 815,0 
Netto verksamhet 2 049 133 2 087 489 2 084 614 2 072 889 
Central pott till KS förfogande 54 550 111 550 180 745 261 345 
Pensionsavs - individuell del 81 669 85 850 89 854 90 354 
Pensionsskuldförändring 6 444 4 318 16 216 18 916 
Avskrivningar 125 351 115 943 121 299 124 895 
Nettokostnader 2 317 147 2 405 150 2 492 728 2 568 399 

Kommunfullmäktige 
Kostnader 4 817 5 993 6 520 4 931 
Intäkter 150 150 150 150 
Nettokostnad 4 667 5 843 6 370 4 781 

Kommunstyrelsen - KLF 
Kostnader 182 097 187 136 187 919 187 809 
Intäkter 8 053 8 053 8 053 8 053 
Nettokostnad 174 044 179 083 179 866 179 756 
varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m 24 898 24 898 24 898 24 898 

Kommunstyrelsen - Räddningstjänst 
Kostnader 40 673 41 249 41 264 41 180 
Intäkter 3 634 3 634 3 634 3 634 
Nettokostnad 37 039 37 615 37 630 37 546 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kostnader 905 123 913 450 915 833 911 977 
Intäkter 72 219 72 219 72 219 72 219 
Nettokostnad 832 904 841 231 843 614 839 758 

Fastighets- o servicenämnden 
Kostnader 407 941 397 898 398 670 399 559 
Intäkter 315 716 314 035 314 035 314 035 
Nettokostnad 92 225 83 863 84 635 85 524 
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Driftbudget 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan 
engångsanslag 2017 2018 2019 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kostnader 142 866 141 379 140 514 139 328 
Intäkter 14 625 14 675 14 675 14 675 
Nettokostnad 128 241 126 704 125 839 124 653 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Kostnader 9 990 10 042 10 040 10 038 
Intäkter 6 182 6 182 6 182 6 182 
Nettokostnad 3 808 3 860 3 858 3 856 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kostnader 315 817 309 761 309 556 308 701 
Intäkter 144 118 143 756 143 756 143 756 
Nettokostnad 171 699 166 005 165 800 164 945 

Socialnämnden 
Kostnader 943 732 951 755 953 973 954 449 
Intäkter 139 783 139 193 139 193 139 193 
Nettokostnad 803 949 812 562 814 780 815 256 

Överförmyndarnämnden 
Kostnader 3 259 3 655 3 648 3 245 
Intäkter 250 250 250 250 
Nettokostnad 3 009 3 405 3 398 2 995 

Finansiering, pensioner, kapkostn 
Kostnader -39 574 -17 513 -17 513 -17 513 
Intäkter 162 878 155 169 163 663 168 668 
Nettokostnad -202 452 -172 682 -181 176 -186 181 

94 



     

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 
2018-2020 (tkr) 
Ramökningar/engångsanslag ingår i 
driftbudget och resultatbudget 

Äskat 
2018 

Beslut 
2018 

Äskat 
2019 

Beslut 
2019 

Äskat 
2020 

Beslut 
2020 

Totalt 
Ramökning 
Netto styrelser/nämnder 

57 688 
57 688 

20 045 
20 045 

62 678 
62 678 

20 465 
20 465 

70 118 
70 118 

18 740 
18 740 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsinsats nya KF-ledamöter 
Utbildningsinsats nya revisorer 
Valnämnden - Kommunens beräknade kostnader för 
val 2018/2019 
Årligt extra KF-sammanträde (bokslutsinformation) 

Kommunstyrelsen - Central pott drift 
Innovationsfond riktad mot BUN och SN 
Attraktiv arbetsgivare 
Kommunstyrelsen - KLF 
Friskvård 
Företagshälsovård 
Ökade driftkostnader om förslag med utökad leasing 
av datorutrustning genomförs (investeringsmedel 
minskas) 
Resursförstärkning digitaliseringsstöd/samordning 
Planbudget, räcker ej till, stora behov 
Barn- och utbildningsnämnden 
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 
2018-2020. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott 
samt frigjort utrymme efter nedläggning av 
Blåsmarks skola. (Havsbadets skola ej inkluderat) 
Måltids- o IT-bidrag till fristående enheter, 
kostnadstäckning 
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9) 
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9) 
Kompetensutveckling av skolans personal 
Arbetskläder förskolan 

Fastighets-och servicenämnden 
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning 
Ökade drift- och underhållskostnader i takt med 
ökade nyproduktion av nya fastigheter (ex 
skolor/äldreboenden) 
Ej full priskompensation för eftersatt underhåll 
fastigheter 

Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringsbidrag konstgräsplan Infjärdens SK 
En årlig kulturmiljon i ram, som ett medel till 
Haraholmen småbåtshamn 

1 280 

1 030 
250 

0 

15 900 

6 400 

2 500 
6 000 

1 000 

4 268 0 1 068 
3 200 0 
1 000 0 1 000 

68 0 68 

1 180 

1 030 
150 

4 000 
3 000 
1 000 

0 

6 465 

3 000 

0 
1 800 

665 
1 000 

0 

1 810 
450 
80 

1 030 
250 

0 

23 600 

8 300 

2 500 
12 300 

500 

1 710 250 150 
450 
80 

1 030 
150 250 150 

3 000 0 3 000 
3 000 3 000 

0 0 

7 355 32 600 7 590 

3 000 16 600 3 000 

2 500 
3 690 13 300 4 590 

665 0 
0 200 0 

0 0 

0 1 068 0 

0 1 000 0 
0 68 0 
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Stärka/utveckla lärcentra i takt med ökat intresse i 
samhället för distansstudier 
Oro kring minskade riktade statsbidrag för 
vårdutbildning 
Hårt ansträngd arbetssituation/resurser 
samhällsplanering, fysisk planering, - många 
planfrågor mm 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Tillsyn ej i tillräcklig omfattning 

Socialnämnden 
Driftkostnader Småstugegränd gruppbostäder. 
Driftkostnader nya gruppboendplatser 
Utökning antal utredare, barn- och ungdomsärenden 
Köp av handledartjänst (Samhällsbyggnad Reprisen) 
Ökad hyreskostnad efter ombyggnad Källbogården 
Leasingkostnad trygghetslarm 

Volymökning äldreomsorgen (demografiutveckling) 
Förstärkning stödfunktioner/administration 
Ramtillskott SN - prio barn och unga 

Överförmyndarnämnden 
Ramförstärkning motsv två medarbetare som idag 
jobbar åt nämnden men ramtillskott för dessa 
tjänster har inte erhållits. 
Ökade kostnader för årlig utbildning av 
ställföreträdare. Nya lagkrav. 
Engångtillskott utbildning anställda nytt 
verksamhetssystem 

0 

35 250 
3 000 
5 500 
4 000 

450 
1 000 
1 300 

18 000 
2 000 

990 

900 

50 

40 

0 

0 0 

8 000 35 250 
0 3 000 
0 5 500 
0 4 000 
0 450 
0 1 000 
0 1 300 

0 18 000 
0 2 000 

8 000 

400 950 

400 900 

0 50 

0 

0 

0 0 0 

8 000 35 250 8 000 
0 3 000 0 
0 5 500 0 
0 4 000 0 
0 450 0 
0 1 000 0 
0 1 300 0 

0 18 000 0 
0 2 000 0 

8 000 8 000 

400 950 0 

400 900 0 

0 50 0 
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Kommentarer driftbudget 

Kommentarer driftbudget 2018-2020 

Allmänt 
Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och 
verksamhetsplan 2018-2020” som inte medger några driftsäskanden. Alla nya ambitioner och ökade behov som 
nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 

Här redovisas avsteg från Riktlinjerna samt sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut. 
Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

Kommunfullmäktige: Utbildning nya KF-ledamöter: Engångsanslag år 2019 för att genomföra 
utbildning för nya ledamöter efter kommande val. 

Val: Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka kostnader för 
riksdags, kommun, landstings- respektive europaparlamentsval. 

Extra sammanträde: Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra 
ett extra sammanträde med bokslutsinformation från nämnderna. 

Revision: Utbildning nya revisorer: Engångsanslag år 2019 för att genomföra 
utbildning för nya revisorer efter kommande val. 

Kommunstyrelsen, central pott: Innovationsfond: Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad 
finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som syftar till effektiviseringar/ besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Attraktiv arbetsgivare: Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 
2019. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att 
täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-2020. 

Barn- och utbildningsnämnden: Nationell IT-strategi grundskola: Ökad driftanslag, engångsanslag för 
utbildningsinsatser samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola – 
åk 9. 

Leasing elevdatorer 1:1 gymnasiet: Ramtillskott till följd av övergång 
från inköp till leasing av elevdatorer. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns i KS 
centrala pott för att täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-
2020. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt 
finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Socialnämnden: Ramtillskott, prio barn/unga: Ökat driftanslag för att nå en budget i 
balans. Barn och unga ska särskilt prioriteras. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt 
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Kommentarer driftbudget 

finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020 att omfördela 
resurser inom nämndens driftbudgetram från övrig verksamhet till nytt 
vård- och omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av nämnden 
varför nämnden får återkomma i VEP 2019-2021 med 
driftskostnadskonsekvenser av nytt vård- och omsorgsboende. 
Delfinansiering via statsbidrag s k ”välfärdsmiljoner”. 

Överförmyndarnämnden: Tillfällig ramförstärkning: Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 
för att klara aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och
egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns kommun 
inom nämndens områden. 
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Driftbudget – drift pga investeringar 

Driftbudget – Drift pga. investeringar 
2018-2020 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020 
Totalt 
Ramökning 
Intäkter ökning 
Netto styrelser/nämnder 

Kommunfullmäktige 
Papperslösa sammanträden 

Kommunstyrelsens centrala pott 
Grans driftbudgetunderskott 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
e-tjänsteplattform 
Mötesportal – ersättningsportal för politiker 
e-rekvisition 
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid 
södra hamn 

Barn- och utbildningsnämnden 
Skolstruktur driftkostnader 
Grans driftbudgetunderskott Till KS centrala 
pott 

Kultur- och fritidsnämnden 
Parkplan del 2, ökad driftkostnad 12 tkr/park 
(belysning, nya gångstråk, vegetation mm) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) 
Gång- och cykelvägar enligt plan 
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, 
Ljungheden och Klubben) 
Industritomt fd. Grängestomten 
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen 
Utveckling Sandängesstranden 
Universitetsområde Piteå (Acusticum) 
vägunderhåll 

Socialnämnden 
Nytt demensboende Berget 

7 559 5 870 19 903 
-98 -98 -358 

7 461 5 772 19 545 

-105 
-105 

5 200 
5 200 

678 670 815 

375 375 512 
295 295 295 

-4 0 -4 

12 0 12 

6 849 0 5 698 
1 649 0 2 048 

5 200 0 3 650 

12 0 24 

12 0 24 

-78 -98 -287 

-98 -98 -358 
0 0 6 

0 0 25 
20 0 20 
0 0 11 
0 0 2 

0 0 7 

0 0 13 400 
13 400 

4 457 
-358 

4 099 

35 355 
-678 

34 677 

1 157 
-678 
479 

0 
0 

-105 
-105 

0 
0 

3 650 
3 650 

350 
350 

807 815 807 

512 
295 

0 

512 
295 

-4 

512 
295 

0 

0 12 0 

0 
0 

2 407 
2 057 

0 
0 

0 350 0 

0 24 0 

0 24 0 

-358 -614 -678 

-358 
0 

-678 
6 

-678 
0 

0 
0 
0 
0 

36 
0 

11 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

11 

32 150 
32 150 

0 

0 
0 
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Driftbudget – drift pga investeringar 

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 
2018-2020 (tkr) 

Tillfälliga ramökningar ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020 
Totalt 
Tillfällig Ramökning 
Netto styrelser/nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 
Skolstruktur driftkostnader 

Fastighets- och servicenämnden: 
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag 
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 
Västra Kajen Replipunkt 
Renovering Stadshuset 
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 
Iorningställande mark, Nolia området 

5 185 1 463 3 800 
5 185 1 463 3 800 

1 285 643 1 360 
1 285 643 1 360 

3 900 820 2 440 

640 320 640 

600 0 600 
140 70 

1 600 0 1 200 
860 430 
60 0 

1 320 2 865 853 
1 320 2 865 853 

680 425 213 
680 425 213 

640 2 440 640 

640 640 640 

0 600 0 

0 1 200 0 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget 
2018-2020 (tkr) 

Ingår i kassaflödesbudget Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Totalt 
Utgifter 
Inkomster 
Nettoinvestering 
Varav lånefinansierat 
Investeringsreserv 
Nettoinvestering löpande pris 
Förskjutning investeringar 

183 627 
5 400 

178 227 

0 
178 227 
-13 700 

245 288,0 
8 600 

236 688 
73 000 

0 
236 688 

177 536,0 
16 850 

160 686 
62 000 
31 314 

160 686 

144 986,0 
16 850 

128 136 
30 000 
31 864 

128 136 

Kommunfullmäktige 
Utgifter 
Nettoinvestering 

0 
0 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

Kommunstyrelsen 
Central pott till KS förfogande 
Utgifter KLF 
Nettoinvestering 

57 951 
-5 539 

52 412 

26 200 
10 202 

36 402 

41 300 
0 

41 300 

39 800 
0 

39 800 

Kommunstyrelsen, räddningstjänst 
Utgifter 
Nettoinvestering 

4 517 
4 517 

2 200 
2 200 

1 900 
1 900 

1 900 
1 900 

Barn- och utbildningsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

46 829 
46 829 

54 405 
54 405 

51 705 
51 705 

51 705 
51 705 

Fastighets- och servicenämnd 
Utgifter 
Nettoinvestering 

7 421 
7 421 

49 300 
49 300 

26 300 
26 300 

26 300 
26 300 

Kultur- och fritidsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

35 567 
35 567 

7 131 
7 131 

2 281 
2 281 

3 431 
3 431 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

500 
500 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Investeringsbudget 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan 
2 017 2018 2019 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Utgifter 29 690 29 350 21 050 20 850 
Inkomster 5 400 8 600 16 850 16 850 
Nettoinvestering 24 290 20 750 4 200 4 000 

Socialnämnden 
Utgifter 6 531 66 500 33 000 1 000 
Nettoinvestering 6 531 66 500 33 000 1 000 

Överförmyndarnämnden 
Utgifter 160 0 0 0 
Nettoinvestering 160 0 0 0 
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Investeringsbudget per objekt 

Sammandrag per objekt Prio Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020

 Kommunfullmäktige 
Papperslösa sammanträden 

0 0 0 
0

0 

 Kommunstyrelsen, central pott varav 
Utveckling Christnaområdet 
Exploatering näringsliv, fler industritomter, 
samt näringsverksamhet Södra hamn 
Exploatering för ökad befolkning 
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan, infrastruktur bostäder 
landsbygd, färdigställande projekt 
stadsbygd) 
Lindbäcksstadion 

57 951 

14 726 
5 000 

26 200 
10 000 

4 200 
8 000 

2 000 

41 300 
30 000 

3 300 
8 000 

0 

39 800 
30 000 

1 800 
8 000 

Nybyggnad äldreboende 
Nytt gruppboende SO 
Byacentrum 
Fåröbron 

3 500 
6 000 

225 
16 500 2 000 

Parkeringsautomater 
Västra Kajen Replipunkt 
Universitetsområdet Piteå infartsgata, 
torg, cirkulationsplats mm (Acusticum) 

2 000 
2 000 

8 000
 Kommunstyrelsen, KLF: 
Reinvestering datorer 
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 
Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 
Investering ny redundant serverhall 
Datortillbehör pga garanttids utgång efter 
Skrivare/skanner/kopiator 
e-tjänsteplattform 
Mötesportal – ersättningsportal för 
e-arkiv (projektering) 
e-rekvisition 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

-5 539 
4 413 
3 462 

433 
692 

0 

10 202 
9 000 

0 

0 

0 
60 

197 
295 
650 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

Möjliggörande av restaurangbåt till 
området vid södra hamn Till KS centrala 
pott 0,4 mkr 2018 
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem 
Bostadsförsörjning 
Fåröbron 

1 

3 900 
2 500 

-1 083 

0 

Inre farledsprojekt Klk 
Återstående Bondökanalen 

9 008 
-33 205 

Lindbäcksstadion 3 935 
Lindbäckstomt Haraholmen -9 000 
Flytt av marinan Haraholmen 
Kommunal ledningplats 
Omr norr om väg 505 Haraholmen 

8 949 
184 
273 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020

 Kommunstyrelsen, räddningstjänst: 4 517 2 200 1 900 1 900 
Investeringsram utrustn/fordon 4 517 2 200 1 900 1 900

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 46 829 54 405 51 705 51 705
 Barn- och utbildningsnännden exkl.grans 50 105 50 105 50 105 
Från driftansl- ospec inventarier 1 946 405 405 405 
Pott för renoveringar/ombyggnationer, 
skolstrukturförändringar 1 35 402 45 000 45 000 45 000 
Åter- och nyanskaffning inventarier 
förskolor/skolor 2 1 000 1 500 1 500 1 500 
Strömbackaskolan återanskaffning 
inventarier 3 3 000 3 000 3 000 3 000 
Musikskola reinvest. musikinstrument 4 183 200 200 200 
Markarb fsk/skora utemiljö 227 
Inventarier Munksund skola 901 
Fordon och maskiner 2 278 
Nuddisar 578 
FY Svetsbås -28 
IKT-satsning, grsk/fsk 769 
Inventarier Backgårdsskolan 250 
Inventarier Munksund fsk 72 
GY 11 undervisningsinventarier 154 
Omb. Tekniksal Hortlas 65 
LekMIT 32

 Grans naturbruksskola 0 4 300 1 600 1 600 
IT och telefoni 2 300 
Reinvestering inventarier 2 000 1 600 1 600 
Renovering fastigheter 0 0

 Fastighets- och servicenämnden: 7 421 49 300 26 300 26 300 
Från driftansl - Ospec invest 278 300 300 300 
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 1 11 435 16 000 16 000 16 000 
teknik o utrustning, löpande anslag 
Reinvesteringar 2 (återtagande 
eftersatta reinvesteringar) 2 0 0 0 
Västra Kajen Replipunkt 3 -1 044 1 500 
Renovering Stadshuset 4 -9 481 10 000 10 000 10 000 
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 5 21 500 
Iorningställande mark, Nolia området 6 0 
Renovering Folkets Hus Munksund 994 
Renovering Folkets Hus Storfors 4 500 
Trafiksituation skolor Öjebyn 322 
Måltidsservice inventarier 417 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020

 Kultur- och fritidsnämnden: 35 567 7 131 2 281 3 431 
Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 550 550 550 
Från driftansl- moderniseringar park 205 100 100 100 
Från driftanslag -konstparken 162 81 81 81 
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 1 000 1 000 1 000 1 000 
Lekparksplan 2 664 300 300 0 
Parkplan 3 593 200 0 0 
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 4 650 400 250 0 
Ispist och rörsystem LF Arena 5 934 0 
Badvattenrening Öjebyn 6 4 500 
Bevattning Ridklubbe 8 0 
Skärgårdspaket 9 486 0 0 0 
Nolia ishall 7 0 0 0 
Friidrottsbanor LF-arena 10 1 700 
Kulturtorget Stadsvapnet 1 162 
Bokbuss inkl ombyggnad garage 5 000 
Övertryckshall 22 473 
Muddring Rosvik 1 508 
Folkhälsoåtgärder (år 3 av 5) 180

 Miljö- och tillsynsnämnden: 500 0 0 0 
Nytt ärendehanteringssystem 500

 Samhällsbyggnadsnämnden: 24 290 20 750 4 200 4 000 
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 1 500 1 500 1 500 
Mark-/fastighetsförvärv 2 800 3 800 3 300 3 300 
Försäljning egnahemstomter -2 000 -6 700 -11 350 -11 350 
Försäljning övrig mark -300 -300 -300 -300 
Försäljning fritidstomter -2 900 -1 400 -5 000 -5 000 
Försäljning industritomter -200 -200 -200 -200 
Från driftansl - Ospec invest 136 50 50 50 
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 1 5 564 13 000 13 000 13 000 
Transportenhet invest ram fordon 2 1 899 1 500 1 500 1 500 
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn 3 -969 1 500 1 500 1 500 
Digitalisering 4 0 0 0 
Universitetsområdet Piteå infartsgata, 
torg, cirkulationsplats mm Acusticum 5 3 917 6 000 0 0 
Löjan 1 rivning 6 1 500 200 
Exploatering villaområden 
(Strömnäsbacken, Ljungheden och 
Klubben) Till KS Centrala pott 8 mkr 
2018 7 2 600 0 0 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 

Västermalm 8 0 0 0 
Industritomt fd. Grängestomten Till KS 9 0 0 
centrala pott 1,8 mkr 2018 
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen 10 0 0 
Rådhustorget 11 500 0 
Utveckling Sandängesstranden 12 0 0 
Exploateringsutveckling 13 0 0 0 
Ombyggnation förtätning stadshuset 14 0 
Mät- och karttjänster i egen regi 
(samverkan Ptå-Äbyn) 15 0 
Gång- och cykelväg Långskatav. 1 424 
Kvarteret Tallen, åtg busstation 2 083 
Exploatering Bergsviken 2:18 793 
Gång- och cykelväg Sundsgatan inkl. 
belysning -38 
Proj Öjebyn centrum 130 
Byacentrum Norrfjärden, återstående 
medel 94 
Investering GIS gemensam karttjänst 
(etapp 2 2016, samverkan fyrkanten) 207 
Exploatering Klubben 155 
Exploatering Furunäset lågenergiområde, 
gata 366 
Abjörnssons väg etapp 1 1 900 
Kyrkstan Öjebyn dränering 462 
Infrastruktur Pitholm 871 
Strömbacka strand anpassn gata 473 
Preem Bersgviken trafiksituation 1 123 
TS-åtg i ansl Kolmilavägen 3 
Västergatan gångbana 500 
Brounderhåll 497 
Södergatan 33 
Odengatan Frejagata-Torsgatan 239 
Odengatan del Allén-Frejagatan 730 
Björk- Bok- Engatan 1 100 
Kullvägen 133 
Lingonstigen 3 
Lasarettsvägen 162 
Edgatan,Alvägen-Norrg. 250 
Oli-Jansgatan 50 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2020

 Socialnämnden: 6 531 66 500 33 000 1 000 
Från driftansl- ospec inventarier 1 000 
Investeringsram ospecificerad 1 1 500 1 000 1 000 1 000 
Utredning/projektering ytterligare vård-
och omsorgsboende. Utredning 2019, 
Projektering -20, Byggstart våren -21 för 
att vara färdigställt hösten -22. 1 0 0 
Byte av larmtelefon och växelsystem 
pga digitalisering 2 309 700 
Nytt demensboende Berget 2 -182 63 000 32 000 
Inventarier till demensboende Berget 2 0 
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 3 1 800 
Inventarier gruppboende Kärnhus 390 
Invent. gruppboende Småstugegränd 460 
Nytt vård- och omsorgsboende ÄO 541 
Nytt äldrecentra inventarier 356 
Trygghetslarm ordinärt boende SO 1 380 
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO 
VIVA till baspersonalen 67 
Inventarier ÄO ombyggnad 206 
Omställning soc lokaler 188 
Carport leasingbilar (hemsjukvården) 43 
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o 
omsorgsboenden 63 
Hörselslingor ÄO 210

 Överförmyndarnämnden: 160 0 0 0 
Nytt verksamhetssystem 160

 Nettoinvesteringar löpande pris 178 227 236 688 160 686 128 136
 Varav lånefinansierat 73 000 62 000 30 000
 Investeringsreserv 0 0 31 314 31 864

 Totalt egenfinansierade investeringar 178 227 163 688 130 000 130 000
 Förskjutna investeringar -13 700 
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Kommentarer investeringsbudget 

Kommentarer investeringsbudget 2018-2020 

Allmänt 
Äskade investeringar som inte beviljas anslag har, om ingen annan kommentar finns, strukits pga. begränsat 
investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år. 

Ett investeringsråd inrättas i syfte att öka samordningen i planering och styrning av investeringsprojekt, så att en 
helhet och de prioriterade målen uppnås. Investeringsrådet leds av kommunchef. 

Här redovisas sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut för investeringsbudget. Kommentarerna 
återfinns också under respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige: Papperslösa sammanträden: Återkom i VEP 2019-2021 

Kommunstyrelsen 
Central pott hos KS: Utveckling Christinaområdet: Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. 

Samordnas med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras. 

Exploatering näringsliv: Ny investeringsram. Under 2018 ingår 
investering i infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i Södra 
Hamn. 

Exploatering för ökad befolkning: Ny investeringsram för nya tomter 
och tillhörande infrastruktur. 

Lindbäcksstadion: Lägre ambitionsnivå med inriktning mot 
infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig överenskommelse med 
exploatören. 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen: Datorer: Utbytestakt anpassas till budget. Elevdatorer 1:1 gymnasiet 

leasas. Konkreta förslag kring alternativ för leasing av elevdatorer 
grundskola utarbetas tillsammans med BUN. 

Barn- och utbildningsnämnden: Skolstrukturförändring: Fördröjd investeringstakt med prisuppräkning 
enligt tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige. 

Grans naturbruksskola: Reinvestering fastigheter: Får återkomma med äskande i VEP 2019-
2021. 

Fastighets- och servicenämnden: Reinvesteringar fastigheter 2: Yttertak Odenhuset genomförs. Inget 
ytterligare beviljat med anledning av disponibelt investeringsutrymme 
samt stor andel nybyggnationer i fastigheter. 

Västra kajen, Replipunkt: Färdigställs inom ramen för tilldelad budget. 

Stadshuset: Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med 
långsiktig investeringsplan (förslag tio år). 

Kultur- och fritidsnämnden: Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för 
nämndens samtliga fordon/ maskiner. Pistmaskin 
m m ska inrymmas i ram. 

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden. 

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering. 

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i VEP 2017-2019. 
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Kommentarer investeringsbudget 

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget. 

Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, Skärgårdspaket,
Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar. 

Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad 
investeringsram 1 700 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom 
kommunkoncernen för maximal nytta. 

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen 
för maximal nytta. 

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet. 

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan 
ytterligare investeringsmedel beviljas. 

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och
projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för investering 
i torg. 

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram 
inom KS centrala pott: Exploatering för ökad befolkning. 

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende 
dagvattenhantering. 

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram 
inom KS centrala pott: Exploatering näringsliv. 

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra. 

Rådhustorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021. 

Socialnämnden: Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende: 
Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda möjligheten att 
bygga/driftsätta nytt boende i flera etapper utifrån behov. 

Inventarier nytt demensboende Berget: Återkomma i VEP 2019-2021. 
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Nyckeltal 

Läsanvisning till nyckeltalen 

Från och med Verksamhetsplan 2018-2020 är Piteå kommuns nyckeltal uppdelade följande två kategorier: 
1. Nyckeltal/indikatorer som är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av 

instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av måluppfyllelse har en 
utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 

2. Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. Uppföljningen av basnyckeltalen sker 
första gången på försök i delårsrapport 2017. 

Nyckeltalen presenteras vanligtvis över tid 3 år för att kunna visa på trend eller tendens. Nyckeltal som är 
individbaserade presenteras könsuppdelat. Alla nyckeltal bör ha ett syfte för att tydliggöra varför kommunen har ett 
ansvar att följa frågan. Ansvar avser den nämnd som ansvarar för att följa upp och rapportera nyckeltalet. 

Redovisning av nyckeltal sker under året på följande sätt 
Månadsrapporter: Urval av nyckeltal presenteras och fokuserar på nyckeltal med månadsvisa resultat 
Fördjupade månadsrapport i mars: Urval av nyckeltal presenteras 
Delårsrapport i augusti: Basnyckeltal som beskriver ett urval av verksamheter presteras 
Årsredovisning: En bilaga med nyckeltal som används för att bedöma grad av måluppfyllelse. 

Indikator/nyckeltal för övergripande mål samt mål för personal och ekonomi 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel elever som aldrig rökt, 
gy 2, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

Andel elever som aldrig 
druckit alkohol i gy 2, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

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

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

Debutålder rökning, alkohol, 
narkotika 

- Debutålder rökning 

- Debutålder alkohol 

- Debutålder narkotika 

Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

KS 

Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

KS 

Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

KS 

Stigande ålder Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling 

KS 

Hur ser du på livet just nu? 
(skala 1-10) 

Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

Andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll, % 

Lägre än riket 
och länet 

Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Trend - följa 
utveckling, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 
5, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 
9, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, gy 
2, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Andel elever som upplevt sig 
mobbade det senaste året, % 

- Andel elever i åk 7 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

- Andel elever i åk 9 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

Enkät Personligt BUN 

0 % Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

Enkät Personligt BUN 

0 % Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

Enkät Personligt BUN 

- Andel elever i gy 2 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

0 % Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

Enkät Personligt BUN 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 
5, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 
9, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, gy 
2, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 5 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 9 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i gy 2 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll, Agenda 2030 Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Medelvärde i procentandel av 
elever som för det mesta mår 
bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i åk 4 som för det 
mesta mår bra eller mycket 
bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i åk 7 som för det 
mesta mår bra eller mycket 
bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i gy 1 som för det 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät BUN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

mesta mår bra eller mycket 
bra, % 
Andel föreningsaktiva 
unga, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling, Agenda 2030 

Enkät 
Personligt 

KFN 

Antal certifierade föreningar 
"trygg och säker" 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, 
Barnkonventionen, Agenda 2030 

KFN 

Antal kontrollerade 
verksamheter 

Kvalitetskontroll MTN 

- Andel kontrollerade 
verksamheter med godtagbar 
inomhusmiljö, % 

- Andel kontrollerade 
tobaksobjekt med säker 
hantering, % 

Årlig 
förbättring 

Kvalitetskontroll, Agenda 2030 MTN 

100% av 
kontrollerade 
objekt 

Folkhälsa, Kontroll, Agenda 
2030, Säkerställa att tobak inte 
säljs till barn, och rökning inte 
sker i skolan 

MTN 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de haft inflytande i frågor som 
berör dem, % 

100 Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

SBN 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de har en trygg tillvaro, % 

100 Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

SBN 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de har en utvecklande 
tillvaro, % 

100 Folkhälsa, Kontroll, Mänskliga 
rättigheter, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

SBN 

Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år 
som bor kvar i sin hemmiljö 
med biståndsbedömd 
insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år 
som bor kvar i sin hemmiljö 
med serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter, Agenda 
2030, Uppföljning 

SOC 

Mänskliga rättigheter, Agenda 
2030, Uppföljning 

Omformulerat SOC 

Mänskliga rättigheter, Agenda 
2030, Uppföljning 

Omformulerat SOC 

Antal placerade barn och unga 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller 
institutionsvård) - exklusive 
ensamkommande flyktingbarn 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn 
(i familjehem, förstärkta 
familjehem eller 
institutionsvård) 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

SOC 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

SOC 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

Omformulerat SOC 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och 
Familj 

- Andel anmälningar av 
totalt inflöde till 

SOC 

SOC 

113 



  
 

 
 

     

 
  

     

  

    

     
 

  

    

 

 

   
 

  

  

  

    

 
 

  

    

 
 

  

     

     
 

 
 

     

     
 

  

     

 

    
     

 
 

 
 

    

  
 

    

 

  
 

 

  

 
     

  
 

 

  
   

  

     
      

  

Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

mottagningen Barn och 
Familj, % 

- Andel ansökningar av 
totalt inflöde till 
mottagningen Barn och 
Familj, % 

SOC 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) 
av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och 
Familj, % 

SOC 

Totalt antal beslut om insatser 
för stöd och behandling av 
barn och unga 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SOC 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 
månader, % 

Kontroll SOC 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 
0-20 år med utredningstid 
över 4 mån, % 

SOC 

Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn och unga 

Trend - följa utveckling ÖFN 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn 0-17 år 
(förmynderskap) 

Trend - följa utveckling ÖFN 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör unga 18-24 år 

Trend - följa utveckling ÖFN 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal invånare i Piteå 
kommun 

43000 till år 
2020 

Trend - följa utveckling KS 

Arbetskraftens storlek 16-64 
år 

Oförändrad till 
2020 (jämfört 
med 2010) 

Trend - följa utveckling KS 

Nöjdhet med 
arbetsmöjligheter, index 1-
100 

Öka Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

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

I nivå med 
riket 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

SBN 

- Andel öppet arbetslösa, % 
av befolkningen 16-64 år 

Mål: Högst 
4 % 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

SBN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

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

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Agenda 2030 

SBN 

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

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

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Social 
hållbarhet 

KS 

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

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

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Social 
hållbarhet 

KS 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

KS 

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

- Andel utrikesfödda som är 
öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

- Andel utrikesfödda i 
program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Livslångt lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

SBN 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Livslångt lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

SBN 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Livslångt lärande, Agenda 2030, 
Uppföljning, Tillväxt 

SBN 

Andel ungdomar 18-24 år 
som varit utan arbete i mer än 
12 månader, % av öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Social hållbarhet, Agenda 2030 

SBN 

Andel personer som gått från 
passivt försörjningsstöd till 
aktivitet och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer under 25 
år som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet 
och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och 
över som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet 
och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Social hållbarhet 

SBN 

Minst 75% Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Social hållbarhet 

SBN 

Minst 75% Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Social hållbarhet 

SBN 

Andel deltagare i KAP (-24 
år) som arbetar, studerar eller 
deltar i statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutade 
insats, % 

Minst 80% Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa 
utveckling, Social hållbarhet 

SBN 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
andel av befolkningen, % 

Högst 3 % Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Social hållbarhet, Agenda 2030 

SBN 
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Nyckeltal 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel som studerar vidare 
efter gymnasiet, % 

Rikssnitt +/- 5 
procentenheter 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030, Uppmärksamhet 
över utveckling 

Behålls BUN 

Andel 20-64 år med 
eftergymnasial utbildning, % 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, Uppmärksamhet 
över utveckling 

Behålls BUN 

Antal elever vid 
Strömbackaskolan som deltar 
i UF-företag 

200 Kontroll, Trend - följa utveckling BUN 

Nöjdhet med 
utbildningsmöjligheter, index 
1-100 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, Uppmärksamhet 
över utveckling 

Behålls BUN 

Antal studiecirklar 1400 Livslångt lärande, Agenda 2030 KFN 
Antal studiecirkeldeltagare 9000 Mänskliga rättigheter, Livslångt 

lärande, Agenda 2030 
KFN 

Antal studietimmar 52000 Livslångt lärande, Agenda 2030 KFN 
Andel sökande (16-18-
åringar) som söker feriearbete 
som erbjuds plats, % 

100% Kontroll, Barnkonventionen, 
Social hållbarhet 

SBN 

Andel kursdeltagare på SFI 
som avslutar kurs med minst 
godkänt, % 

Årlig 
förbättring 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Social hållbarhet, Uppföljning 

SBN 

Andel SFI-deltagare som 
arbetar/studerar eller deltar i 
ett statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutad 
insats, % 

Minst 60 % Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Social hållbarhet, Uppföljning 

SBN 

Andel som går sammanhållen 
yrkesutbildning som får 
arbete inom 3 månader efter 
avslutad utbildning, % 

Minst 80 % Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Livslångt 
lärande, Uppföljning 

SBN 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Företagsklimatet i kommunen Trend - följa utveckling KS 
- Företagsklimatet i 

kommunen - olika 
undersökningar 

Trend - följa utveckling KS 

- Företagsklimatet i 
kommunen, Svenskt 
Näringsliv (ranking) 

Trend - följa utveckling KS 

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

Trend - följa utveckling KS 

- Företagens tillväxt 
- Företagarna och 
Upplysningscentralen 
(ranking) 

Trend - följa utveckling KS 

Antal nya företag per 1000 
invånare 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Antal nya företag per 1000 
invånare (enligt SCB) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

- Antal nya företag per 1000 
invånare (enligt Kolada) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Antal deltagare i 
nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Antal unga under 30 år som 
deltar i nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Antal nya företag Öka med 
300/år, varav 
hälften hälften 
av kvinnor 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

- Antal nya företag, varav 
produktionsföretag 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

- Antal nya företag, varav 
tjänsteföretag 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Nöjdkundindex Miljö- och 
hälsoskydd (SKL - insikt) 

I nivå med 
rikssnittet 

Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med medelvärde 

MTN 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar Mäta faktisk handläggningstid MTN 
Nöjdkundindex Bygglov 
(SKL - Insikt) 

I nivå med 
rikets 
nöjdkundindex 

Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med medelvärde 

SBN 

Demokrati och öppenhet 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal tillgängliga e-tjänster på 
kommunens webbplats 

Öka årligen Mänskliga rättigheter, 
Tillgänglighet, Agenda 2030 

Omformulerat KS 

Nöjd Inflytande-Index 
- Helheten 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling, 
Utveckling, Agenda 2030 

KS 

Antal synpunkter Trend - följa utveckling KS 
Antal medborgarförslag Trend - följa utveckling KS 
Nöjdhet med bemötande och 
tillgänglighet - I kontakt med 
tjänstemän och annan 
personal, index 1-100 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

KS 

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

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030, Värdskap, 
Bemötande 

KS 

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

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030, Värdskap, 
Bemötande 

KS 

Informationsindex för 
kommunens webbplats 
- Totalt 

Högre än 
kommunsnitt 

Tillgänglighet, Agenda 2030, 
Värdskap, Bemötande 

KS 

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

Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Nytt 
Förslås som ny 
årlig fråga i 
Personligt 

KS 

117 



  
 

 
 

     

 
   

  
 

  

  
 

   
 

 

 

   
     

  
 

  
  

  
 

 

   
 

 

 

  

 

  

    

  

   

 

  

  
 

  

   
 

  

   
     

 
  

 

  

 
 

 
  

   
 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 
     

  
 

 

   
 

  

 
 

 
 

  

 

 
  

    

     

  

    

Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal unga som deltagit i 
Unga i Piteå - Totalt 

Öka årligen Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Behålls KS 

Andel som har tillit till de 
flesta människor 

Lokalsamhällestillit Nytt 
Varannat år 
SCB 

KS 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel utrikesfödda av 
befolkningen, % 

Öka årligen Mångfald, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

KS 

Antal utlån av media på 
biblioteket som inte är skrivna 
på svenska 

4000 Mångfald, Integration Nytt 
Omformulerat 

KFN 

Antal flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Agenda 2030, Uppföljning, 
Befolkningsmål 

SBN 

- Andel flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå, % 

50 % Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Agenda 2030, Uppföljning, 
Befolkningsmål 

SBN 

Andel som får fadderfamilj av 
de flyktingfamiljer som så 
önskar, % 

100 % Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Uppföljning, Befolkningsmål 

SBN 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjd Medborgar-Index, index 
1-100 

Jämställdhet, Mänskliga 
rättigheter, Barnkonventionen, 
Agenda 2030 

KS 

Andel elever i åk 9 som svarat 
positivt på frågan: Mina lärare 
ger killar och tjejer samma 
förutsättningar, % 

Jämställdhet, Social hållbarhet Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

BUN 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social hållbarhet, 
Agenda 2030 

Behålls Alla 
nämn 
der 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjd-Medborgar-Index 
- Miljöarbete (förutsättningar 
att leva miljövänligt), index 1-
100 

Folkhälsa, Trend - följa 
utveckling, Uthållig kommun 

KS 

Sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare 

Folkhälsa, Jämställdhet, 
Attraktivitet 

KS 

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

Styrning av upphandlingar KS 

- Andel av inhandlade 
produkter som är etiskt 
märkta, % 

Styrning av upphandlingar KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Andel av inhandlade 
produkter som är 
ekologiska, % 

- Andel av inhandlade 
produkter som är 
lokalproducerade, % 

Styrning av upphandlingar KS 

Styrning av upphandlingar KS 

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

Högre än länet 
och riket för 
kvinnor och 
män 

Redovisas de år 
enkäten 
genomförs 

KS 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal inkomna 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Minst 10 per år 
och 
medarbetare 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till 
KLF att 
utarbeta nytt 
nyckeltal 

Alla 
nämn 
der 

Utveckling, Ständiga 
förbättringar 

Uppdrag till 
KLF att 
utarbeta nytt 
nyckeltal 

Alla 
nämn 
der 

Antal enheter som innehar 
utmärkelsen "Skola för 
hållbar utveckling" 

Mänskliga rättigheter, Utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat BUN 

Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter 

70 Mänskliga rättigheter, Social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet 

KFN 

Nöjd Medborgar-Index 
- Idrott- och 
motionsanläggningar 

70 Social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet 

KFN 

Andel livsmedelsanläggningar 
med god hygienisk 
hantering, % 

Årlig 
förbättring 

Mäta hygienisk status hos 
besökta livsmedelsanläggningar 

MTN 

Andel partiklar i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 
(miljökvalitets 
norm) 

Agenda 2030, Mäta hur hälsosam 
och god luftkvaliteten är 

MTN 

Andel kvävedioxid i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 Agenda 2030, Mäta tillståndet i 
miljön 

MTN 

Fossila koldioxidutsläpp 

- Utsläpp av växthusgaser, 
geografiskt område, ton Co2-
ekv/inv 

- Fossila koldioxidutsläpp 
från kommunkoncernen, ton 

Utveckling, Agenda 2030, 
Uthållig kommun 

SBN 

Minska med 
90 % till 2020, 
jmf 2008 

Utveckling, Agenda 2030, 
Uthållig kommun 

SBN 

Minska med 
90 % till 2020, 
jmf 2008 

Utveckling, Agenda 2030, 
Uthållig kommun 

SBN 

Andel miljöbilar av 
koncernens totala antal 
personbilar och lätta 
lastbilar, % 

Kontroll, Ekologisk hållbarhet, 
Agenda 2030 

SBN 

- Andel miljöfordon som 
drivs av fossilfria bränslen av 
koncernens totala antal 
bilar, % 

Utveckling, Agenda 2030, 
Uthållig kommun 

SBN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Totalt nettoenergibehov i 
kommunkoncernens 
fastigheter, avser totalt 
energibehov per uppvärmd 
yta 

Minska med 
30% till 2020, 
jmf 2008 

Agenda 2030 Omformulerat SBN 

Nöjdhet med tillgång till 
parker, grönområden och 
natur, skala 1-10 

7,8 SBN 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med trygghet, index 
1-100 

Mänskliga rättigheter, Säkerhet, 
Barnkonventionen, Agenda 2030, 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

Anmälda våldsbrott i 
kommunen, antal/100 000 inv 

Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, Agenda 
2030 

KS 

Tillgänglighet arbetsmarknad 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Över medel för 
riket 

Mänskliga rättigheter, Jämförelse 
andra kommuner 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KS 

Vårdnadshavares upplevda 
delaktighet och inflytande 

7 till 2019 Kontroll, Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling 

BUN 

Tillgänglighet grundskola 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Mänskliga rättigheter, Jämförelse 
andra kommuner 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

BUN 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar 

Mänskliga rättigheter, Verka för 
ett tryggt Piteå 

FSN 

Tillgänglighet idrott 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Mänskliga rättigheter, 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KFN 

Tillgänglighet kultur 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Över medel för 
riket 

Mänskliga rättigheter, 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KFN 

Fysisk tillgänglighet 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa i riket 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

SBN 

Antal km gång- och cykelväg 
- Antal under året nybyggda 

gång- och cykelvägar, km 

SBN 
Ökning 1 km 
per år 

Utveckling, Agenda 2030 SBN 

Antal polisrapporterade 
olyckor på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med personskador på 

Utveckling SBN 

0 Utveckling SBN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med döda på 
kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

0 Utveckling SBN 

Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus 
på kvällar och nätter (SCB 
skala 1-10) 

7,5 Agenda 2030 SBN 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Tryggt och 
tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - antal 
hushåll i försörjningsstöd 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Tryggt och 
tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Tryggt och 
tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - antal 
hushåll i försörjningsstöd 
under 25 år 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Tryggt och 
tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll 
under 25 år, månader 

Mänskliga rättigheter, Trend 
- följa utveckling, Tryggt och 
tillgängligt 

SOC 

Andel boendeplatser enl. LSS 
§ 9.9 där den boende har 
möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag 
utanför bostaden, % 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat SOC 

Andel personer i åldrarna 65 
år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppgett 
att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens 
bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell 
enkät 

SOC 

Andel personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell 
enkät 

SOC 

Antal beslut inom 
socialtjänsten som 
överklagats/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

SOC 

Antal beslut inom 
socialtjänsten som ändrats 
efter överklagan/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

SOC 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med bostäder 
(tillgång, boendeformer, 
trivsamhet), index 1-100 

Mänskliga rättigheter, 
Attraktivitet, Agenda 2030, 
Konvention för funktionsnedsatta 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

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

Mänskliga rättigheter, 
Attraktivitet, Agenda 2030, 
Konvention för funktionsnedsatta 

KS 

Antal nya lägenheter under 
året (slutbesked) 

1500 nya 
bostäder 2020 
från 2015 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

- Antal nya lägenheter i 
flerfamiljshus under året 
(slutbesked) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

- Antal nya lägenheter i 
småhus under året 
(slutbesked) 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med 
kommunikationer, index 1-
100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

- Nöjdhet med gator och 
vägar, index 1-100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

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

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Elever som deltar i musik-
eller kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Nytt BUN 

Nöjd Medborgar-Index 
- Kultur 

70 Trend - följa utveckling 
Attraktiv fritid 

KFN 

Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum 

Kulturen som drivkraft KFN 

- Antal publika 
arrangemang i Studio 
Acusticum, varav lokala 
arrangörer 

130 Kulturen som drivkraft KFN 

Antal arrangemang/aktiviteter 
på Kaleido 

Demokratiutveckling 
Tillväxt 

Omformulerat KFN 

Nöjdhet med tillgången till 
kulturevenemang, skala 1-10 

Högre än 
kommunsnitt 

Mänskliga rättigheter 
Kulturen som drivkraft 

KFN 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal aktörer som deltar i 
antidopingnätverk 

Agenda 2030, Drogförebyggande KFN 

Antal krogpersonal och 
serveringsansvariga som 
genomgått utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering 

Kontroll, Agenda 2030 MTN 

Andel tillsynsbesök som visar 
att villkor för 
serveringstillstånd följs, % 

Årlig 
förbättring 

Mäta efterlevnad av villkor för 
serveringstillstånd 

MTN 

122 



  
 

 
 

 

  
 

     

 
 

 
 

   
 

 

 

 
   

   
 

 

 

     
 

 

       
 

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
   

   

  
 

  

    
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
  

    

 
  

    

    

  

    

    

  

    

 
 

 
  

     

Nyckeltal 

Personal 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per 
förvaltning 

KS 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per 
förvaltning 

KS 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Mäts per 
förvaltning 

KS 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Mäts per 
förvaltning 

KS 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa, 
Jämställdhet 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare, 
Jämställdhet, Kontroll 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet, 
Mänskliga rättigheter, Agenda 
2030 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal subventionerade 
anställningar/100 medarbetare 

Öka årligen Attraktiv arbetsgivare, Mänskliga 
rättigheter 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Andel anställda med utländsk 
bakgrund, % 

Spegla 
befolkningen 

Mångfald, Mänskliga rättigheter KS 

Antal rekryteringar Attraktiv arbetsgivare, 
Generationsväxling 

KS 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas 
under 2017. 

KS 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas 
under 2017. 

KS 

Antal riktade insatser/år till 
kvinnor för att skapa intresse 
för räddningstjänstens yrken 

Minst 2 KS 

Andel lärare med 
lärarlegitimation, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
grundskola, % 

BUN 

BUN 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
gymnasieskolan, % 

BUN 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare SOC 
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Nyckeltal 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i 
årsresultat 

Budgetföljdsamhet KS 

Antal elever/lärare 
- Antal elever/lärare i 

grundskola 
- Antal elever/lärare 

gymnasieskolan 

Kontroll BUN 
Kontroll BUN 

Kontroll BUN 

Nettoresultat i % i förhållande 
till budget (vid bokslut) 

0 % Nytt BUN 

Nettokostnad miljö- och 
hälsoskydd, 
myndighetsutövning, kr/inv 

Jämförelse andra kommuner MTN 

Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra kommuner, 
God ekonomisk hushållning, 
Effektivitet, Produktivitet 

Flyttas från 
MTN till SBN 

SBN 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 
65+ 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning 
totalt exkl ers från f-kassan, 
kr/inv 0-64 år 

I nivå med 
liknande 
kommuner 

Uppföljning SOC 

Kostnad insatser enligt LSS 
och SFB), exkl ersättning från 
FK, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser enligt LSS 
och SFB, exkl ersättning från 
FK och lokalkostnader, kr/inv 
0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad boende enligt LSS 
kr/0-64 år 

Trend - följa utveckling Kontrollera 
formulering mot 
Kolada 

SOC 

Kostnad insatser inom LSS 
enligt KPB, kr/brukare 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning 
totalt, kr/inv 0-64 år 

SOC 

Kostnad ordinärt boende 
insatser för 
funktionsnedsättning enligt 
SoL och HSL, exkl 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad särskilt boende 
insatser för 
funktionsnedsättning enligt 
SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning SOC 

Kostnad övrig vuxenvård, 
kr/inv 

Uppföljning SOC 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning SOC 
Kostnad ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Uppföljning SOC 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

Kontroll, Trend - följa utveckling MTN 
SBN 

Försäljningsvärdet på 
Repris, tkr 

Kontroll, Ekologisk hållbarhet SBN 

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

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

Målnivån 
mellan 1,5% 
- 2,0% 

God ekonomisk hushållning KS 

Likviditet; 
Betalningsberedskap i antal 
dagar 

Minst 30 dagar Kontroll KS 

Soliditet (kommunen), % Målvärde ska 
utarbetas 

God ekonomisk hushållning KS 

Arbete med avtalstrohet 
redovisas, (Ja=1, Nej= 0) 

Kontroll KS 

Tillskott från Piteå kommun 
till kommunala bolag, kr 

0 kr Effektivitet KS 
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Budgetantaganden 

Budgetantaganden 
I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018 kommer bland annat följande 
förutsättningar beaktas: 

• Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2018-2020 
• Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2017, beslut i juni 
• Kommunens omvärldsanalys 
• Fördjupad månadsrapport mars 2017 

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
• Löneökning – 3,0 %/år åren 2018-2020 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande. 
• Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2018. Åren 2019-2020 finns 

ca 1,5 %/år,  ingår i central pott till kommunstyrelsen förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation 
fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till 
VEP 2012-2014 som modifierats. 

• Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 4,4 % och 4,0 % för 
åren 2017 respektive 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i april 2017 
(2017-års skatteunderlag är nedjusterad från 4,6 %). 

• Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 018 invånare avseende 
2018 och med en ökning med 0,5 % per år för resterande år under planperioden. 

• Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2018 presenterades av SCB i april 
2017. 

• Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkningen för år 2018 presenterades av SCB i april 
2017. 

• Kommunala fastighetsavgiften 2017 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och 
Landsting i april 2017. 

• Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga 
avgifterna 1,88 % för år 2017 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2017 (KP-pension 
ingår med 6,83 %). För år 2016 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,08 % (sänkningen 
budgeterades centralt, innebär totalt 38,33 %). För år 2018 är de preliminära avgifterna enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2017 (38,33 %). 
Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 
2018. 

• Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2016. 
Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. Ny beräkning från KPA kommer i 
augusti och tas med i budgetbeslutet i november i Kommunfullmäktige. 
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Styrande dokument i Piteå kommun 
I Riktlinjer för budet 2018 och verksamhetsplan 2018-2020 gavs alla nämnder i uppdrag att gå igenom 
styrande dokument som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta har skett i 
budgetarbetet under våren 2017. 

Nämndernas förslag har bearbetats av budgetberedningen som ger följande förslag till 
Kommunstyrelsen 

 Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en kommunal författningssamling där 
samtliga styrande dokument har ett datum för när dokumentet ska revideras eller upphöra. 
Uppdraget utförs enligt policy för Piteå kommuns styrande dokument samt den kartläggning som 
genomförts i budgetarbetet. 

 Budgetberedningen föreslår att följande styrande dokument upphör 2017-06-30 
- Telefonpolicy (in aktualitet) 
- IT strategi (in aktualitet) 
- Ökad tillgänglighet i centrala Piteå (in aktualitet) 
- Personalpolitiska riktlinjer för friskvård 
- Personalpolitiska riktlinjer för prövning av samverksamsavtal (regleras i avtal) 
- Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun (in aktualitet, vid behov kan 

kommunchefen anta anvisning) 
- Riktlinjer för utveckling och byggande av kvarteret Löjan.(Planprogram för området har 

beslutats) 
- Bestämmelser angående hemdatorer för förtroendevalda 

 Budgetberedningen föreslår att följande styrande dokument upphör 2020-12-31 
- Policy för medel avsatta för utveckling av byacentrum (2020 har medel tilldelats alla byar) 

 Budgetberedningen föreslår att följande styrande dokument slås ihop vid nästkommande 
revidering 

- Ledarskapspolicy och medarbetarpolicy 
- Policy för Piteå kommuns utvecklingspeng och Piteå kommuns byapeng 
- Tillväxtprogram och program för integration (obs jämför riktlinjer för MR) 
- Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda samt till arbetstagare 

 Budgetberedningen föreslår att följande styrande dokument utreds om de kan upphöra 
- Riktlinjer för rökfri arbetstid 
- Tomtkatalog (kan den antas som anvisning av Kommunchef eller förvaltningschef utifrån 

gällande föreskrift) 
- Riktlinjer för upprättande och ändring av detaljplaner i fritidshusområden 

 Budgetberedningen föreslår att följande styrande dokument utreds 
- Behöver bestämmelser om markanvisning förändras i reglementen för Kommunstyrelsen 

och samhällsbyggnadsnämnden före revidering som sker efter valet 2018 



             
 

          
         

               
      

 
                

              
                

 

Basnyckeltal 

Bilaga

Basnyckeltal 
Basnyckeltal redovisas i delårsrapport per augusti. Ett fsta �� presentation av basnyckeltalen sker i 
augusti 2017. 

Ett arbete har genomfts �� f �� separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de 
indikatorer/nyckeltal som finns f �� att beskriva grad av måluppfyllelse. 

Basnyckeltalen syftar till att presentera en kortfattad beskrivning av statistisk karaktär, av ett urval av 
de stre �� verksamheter som kommunen bedriver. 

Fortsatt uppdrag 
Kvalitetskedjan får ett fortsatt uppdrag fram till årsredovisning 2017 f �� att hitta former f �� hur dessa 
tal ska presenteras i årsredovisning och verksamhetsplan. Syftet är att hitta ett arbetssätt där 
beskrivningen enkelt kan tas ut i det nya It stet �� f �� styr- och ledningsprocesserna, f �� att 
effektivisera processen. 



  
    

 

 
 

 
  

 

   
 

  
 

 
   

 

   
  

   

 

   
 

  
 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

   
 

 

   
 

  
 
 

 
 

 

 

  

   

   
 

  
  

 
  

 

  
  

 

  

   

   
 

  
  

  

  
  

 

  
  

 
 

 

 
 

 

Basnyckeltal 

BARN OCH 
UTBILDNING 

Verksamhet, 
sakområde, 
uppgift 

Basnyckeltal - verksamhet 
Basnyckeltal - resurser 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Gymnasieskola Antal 
inriktningar egen 
gy skola. 

Antal elever egen 
gy skola 

Antal elever 
annan huvudman 

Hskolebehighet ����
f �� elever i 
hskole�� -
fberedande ��
program 

Andel elever som 
fullfjt �� nationellt 
program inom 4 år 

Antal elever/lärare 

Andel lärare med 
pedagogisk 
hskoleexamen ��

Kostnad f ��
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev 

Nettokostnad 
gymnasieskola 
hemkommun, 
kr/inv 

Grundskola Antal 
skolenheter 

Antal 
hstadieskolor ��

Antal fristående 
skolor 

Antal elever 

Antal elever 

Antal elever i 
fristående skolor 

Antal elever/lärare 

Andel lärare med 
pedagogisk 
hskoleexamen ��

Kostnad f ��
kommunal 
grundskola, 
kr/elev 

Nettokostnad 
grundskola 
hemkommun, 
kr/inv 

Fritidsverksamhet Antal fritidshem 

Antal fristående 
fritids 

Antal barn i 
fritidsverksamhet 

Antal barn i 
fristående 
fritidsverksamhet 

Nyttjandegrad av 
fritidshem utifrån 
antal fda ��

Antal 
barn/årsarbetare 

Andel årsarbetare 
med pedagogisk 
hskoleexamen ��

Fskola �� Antal fskolor ��

Antal fristående 
fskolor ��

Antal barn i 
fskola ��

Antal barn i 
fristående 
fskolor ��

Nyttjandegrad av 
fskola �� utifrån 
antal fda ��

Genomsnitt antal 
heltidsplatser per 
barngrupp 

Antal 
platser/årsarbetare 

Andel årsarbetare 
med pedagogisk 
hskoleexamen ��

Kostnad 
fskola, ��
kr/inskrivet 
barn 

Nettokostnad 
fskola ��
hemkommun, 
kr/inv 



    
  

 
 

  

 
 

 
  
  

   

   
 

   
  

  

 
 

 

  
 

 
  

 

 
  

  

  
 

   
  

  

  

  
 

 

 
  

 
 

 

    
 

 

 
 

 

Basnyckeltal 

FASTIGHETS OCH 
SERVICENÄMNDEN 

Verksamhet, 
sakområde, uppgift 

Basnyckeltal - verksamhet Basnyckeltal - resurser 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Fastigheter – Antal 
- lägenheter (135) 

Antal 
bostadsanpassningar 

Årsarbetare Nettokostnad 
f �� fastigheter, 

Fastighetsfvaltning, �� - trygghetsboenden (360) kr/inv 
Verksamhetsvakt, (57) 
Byggtjänst - särskilda boenden 

(461) 
- fastigheter med 
rivningsklausul (10) 

Totalt antal m2 
bruttoarea (BRA) 
(324 381 m2) 

Totalarea/inv () 

Planerat underhåll 
kr/m2 () 
Felavhjälpande 
underhåll kr/m2 () 

Energikostnad/m2 () 

Måltidsservice – 

näringsriktiga och 
kvalitetssäkrade 
måltider till barn, 
unga och äldre 

Antal tillagningsk ��
(8) 
Antal mottagningsk ��
(48) 

Antal portioner Årsarbetare Nettokostnad 
f ��
måltidsverksa 
mheten, kr/inv 

Städ – 
städtjänster: 
allergistädning, 
hhdsstädning, ����
byggstädning, 
rådgivning 

Städad yta per dag 
(m2/dag) 
(113 483m2/dag) 

Årsarbetare Nettokostnad 
f ��
städverksamhe 
ten, kr/inv 



    

     
   

 
   
 

 

  
   

  

 

  
  
    

 

 

 
 

 

  
 

 

  
  

 
  

 

 
 

 

     
  

  
  

  

  

 

  

      
  

  

  
 

  
 

 
 

  
  

 

 

 

 
 

 

  
 

   
 

 

  

 

Basnyckeltal 

Kommunstyrel 
sen 

Verksamhet/ 
motsvarande 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Utbud Efterfrågan Prestation Personal Kostnad 

Räddningstjänst Andel invånare 
som nås av 
räddningstjänst 
inom 30 min. 
(98,6 %) 

Antalet 
räddningstjänst-
personal som 
rycker ut inom 
90 sekunder (6) 

Antalet 
räddningstjänst-
personal som 
finns tillgängliga 
inom 8 - 15 
minuter (6) 

Antal 
räddningsvärn(3) 

Antalet 
utryckningar 
som 
räddningstjäns 
ten medverkat 
i (667) 

Antalet 
informationsi 
nsatser inom 
skydd och 
säkerhet 
riktade till 
allmänheten 
(30) 

Årsarbetare Nettokostnad 
räddningstjänst, 
kr/inv (867) 

Näringsliv Antal tjänster 
som erbjuds 
fetagare �� (ny, 
utvecklas under 
året) 

Antal 
lotsärenden 

Antal 
fetags�� -
bes �� (av 
näringslivsen 
heten) 

Årsarbetare Nettokostnad 
näringslivsfrämja 
nde åtgärder, 
kr/inv 

Konsument Antal skuldsatta i 
Piteå kommun 
(1025) 

Antal timmar 
konsumentvägle 
dning med 
juridisk 
vägledning per 
vecka (40) 

Antal 
pågående 
ärenden inom 
budget och 
skuldsanering 
(170) 

Antal 
konsument-
kontakter 
(581) 

Antal 
inskickade 
skul-
dsaneringar 
(22) 

Antal utfda ��
feläsningar ��
till skola, SFI, 
feningar ��
osv (17) 

Årsarbetare Nettokostnad f ��
konsumentverksa 
mhet, kr/inv 



      

 
 

 
 

   
 

 

      
 

  

 
 
 

 

 

 
 

 
   

 
 

    
 

 
 

 
  

  
 

  
   

  
   

  

 

 
 

 
 

 

Basnyckeltal 

Kultur- och 
Fritid 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Verksamhet/ 
anläggning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Bibliotek Antal 
bibliotek/bokbuss 
(7) 
Bibliotekets 
pethållande ��
uter �� 08-17 på 
vardagar, 
timmar/vecka (18) 

Antal bes �� (239 861) Antal lån per 
invånare (8,0) 
Antal lån/besare ��
(1,3) 

Årsarbetare 
(22) 

Netto-
kostnad 
bibliotek 
kr/inv 
(467) 

Simhallar Antal 
simhallar/utomhus 
pool (3) 
Simhallarnas 
pethållande ��
uter �� 08-17 på 
vardagar, 
timmar/vecka (43) 

Antal bes �� (183 087) Årsarbetare 
(22) 

Netto-
kostnad 
idrotts-
och 
fritidsanläg 
gningar 
kr/inv (1 
015) 

Parker Antal kommunala 
parker (15) 

Ndhet �� med 
tillgång till parker, 
grområden �� och 
natur, SCB skala 1-
10 (7,6) 

Årsarbetare 
(6) 
Säsongs-
anställda, 
antal (37) 

Netto-
kostnad 
parker 
kr/inv 
(456) 



    

  
    

   

  
  

 
  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

 

   

 

  

 
 

  
  

 
 

   
   

    

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

Basnyckeltal 

SAMHÄLLS-
BYGGNAD 
Verksamhet/ 
anläggning 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Vuxenutbildning Invånare 20-64 
år som deltar i 
vuxenutbildnin 
g , andel (%) 

Deltagare 
(personer) i 
vuxenutbildning 
, antal 
Kursdeltagare i 
vuxenutbildning 
, antal 
Antal 
studerande i SFI 

Nettokostnad 
vuxenutbildning, kr/inv 

Arbetsmarknad Deltagare, antal Nettokostnad 
arbetsmarknads-
åtgärder, kr/inv 

Flykting-samordning Platser 
(EKB), antal 

Inskrivna, 
ensamkomman 
de barn (EKB), 
antal 
Inskrivna, 
flyktingmottagn 
ing (FM), antal 

Nettokostnad 
flyktingmottagande, 
kr/inv 

Plan, bygg, mark Bygglovsans ��
ningar, antal 

Handläggningsti 
d, dagar 

Trafik Kollektivtrafik, 
antal resor 

Nettokostnad gator och 
vägar samt parkering, 
kr/inv 

MILJÖ_ OCH 
TILLSYN 
Verksamhet/ 
motsvarande 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Livsmedelskontroll Planerade 
inspektioner, 
antal 

Genomfda ��
inspektioner, 
antal 

Hälsoskydd Planerade 
inspektioner, 
antal 

Genomfda ��
inspektioner, 
antal 

Nettokostnad f ��
myndighetsutning, ��
milj�� och hälsa, kr/inv 

Miljkydd �� Planerade 
inspektioner, 
antal 

Genomfda ��
inspektioner, 
antal 

Alkohol-tillsyn (Planerade 
inspektioner, 
antal) 

(Genomfda ��
inspektioner, 
antal) 



    

        

 

  
 

   

  
  

 

  
  

 
 

  
  

 

  
 

  
   

  
 

  
  

   
   

   

  
  

    
  

   

 
 

         
  

   

  
 

 

  
    

  

 
   

   
  

  
 

  
 

  
 

   
  

   

  
  

  

 
 

   

  
    
 

  
 

  
 

    

  
  

 

  
  

 

  

  
 

  
  

 
 

  

Basnyckeltal 

Socialnämnden 

Verksamhet/ 
motsvarande 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Utbud Efterfrågan Prestation Personal Kostnad 

Äldreomsorg Antal särskilda 
boendeplatser 
(477 styck) 

Andel särskilda 
boendeplatser 
80 år-w (22 %) 

Antal personer 
som har 
hemsjukvård 
(492) 

Antal planerade 
bes �� av 
nattpatrullen 
(13 144) 

Antal personer 
som har 
hemtjänst (692) 

Antal ej 
verkställda 
SoL-
beslut/LSS-
beslut inom 
3 månader 

Antal årsarbetare 
totalt (941) 

Kostnad f ��
särskild boende, 
kr per inv 
(65+: 30 127 kr 
80+: 125 621 kr) 

Kostnad f ��
ordinärt boende, 
kr per inv (65+: 
20 563 kr 
80+: 85 742 kr) 

Nettokostnad 
äldreomsorg, 
kr/inv 

St �� och omsorg Antal särskilda 
boendeplatser 

Antal inledda 
utredningar av 
barn och unga 
(301) 

Antal hushåll 
med 
fsjningsst ������
(781) 

Antal personer 
som får st �� på 
alkohol- och 
narkotika-
gruppen, 
fdelat �� på män 
och kvinnor (KV 
146, m 169) 

Antal ej 
verkställda 
SoL-
beslut/LSS-
beslut inom 
3 månad 

Antal årsarbetare 
totalt (584) 

Kostnad f �� barn-
och ungdomsvård 
kr per inv. (1378) 

Kostnad f ��
missbrukarvård kr 
per inv. (640) 

Kostnad 
fsjningsst, ������
kr per inv. (772) 

Kostnad SoL/HSL 
kr per inv (0-64 
år) 
- varav särskilt 

boende (725) 
varav ordinärt 
boende (1008) 

Överfmyndar ��
nämnden 
Verksamhet/ 
motsvarande 

Basnyckeltal – verksamhet Basnyckeltal – resurser 

Utbud Efterfrågan Prestation Personal 

Överfmyndar�� -
verksamhet 

Antal avslutade 
ärenden senaste 
12 månaderna 

Antal nya 
ärenden senaste 
12 månaderna 

Antal aktiva 
ärenden 

Andel (%) 
årsräkningar 
som är 
granskade 6 
månader 
efter 
inlämning 

Antal årsarbetare (5.0) 



 

   

Närodlad 
politik 

Centerpartiets budgetförslag för 2018-2020 



  

               
             
              

               

               
                 

                 
                

               
       

                  
           

            
           

 
             

              
       

             
             

           
      

           
              

                   
                  
 

             
                 

                  
   

                  
           
                 

              

             

[Skriv text] [Skriv text] 

_Toc453020553_Toc453020553 

Inledning 
Vår närodlade politik har sitt ursprung i vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer 
och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Centerpartiets idéer har i årtionden utgått 
från en decentraliserad grön jordnära liberalism. Vi menar att besluten blir bättre och mer 
förankrade om de fattas så nära de människor som själva berörs av besluten som möjligt. 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi är en öppen 
folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Vi tror på 
varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att 
makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi tror på ett gemensamt 
ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och 
utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. 

Vi är övertygade om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och medelstora 
företagen. En framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser av kommuner, 
enskilda människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på att vi systematiskt tar 
tillvara de förnybara naturresurser som finns runt om i hela landet. 

Närodlad politik 
Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte den 
nostalgiska nationalstaten eller drömmar om att andra ska lösa våra problem. Vi utgår från 
den enskilda människan, fast förankrade i vardagen. 

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare 
och grönare samhälle. Centerpartiets Piteå, är en kommun där hela kommunen lever och 
utvecklas på landsbygden såväl som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet utgår från 
människors vardag, vi kallar det närodlad politik. 

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, 
mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Piteå sätts barnen och unga och deras trygghet 
och utbildning i centrum. Äldre får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en 
god kvalité i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må 
bra. 

Välfärd omfattar offentlig service som vård, skola och omsorg. Där ingår också offentliga 
bidrag som a-kassa och sjukersättning. Det bästa sättet att få bättre välfärd är att se till att 
fler kommer i arbete. Om fler kan få möjlighet till arbete och bidra efter förmåga, kan mer gå 
till vård och omsorg. 

För oss är det självklart att vi gemensamt ska ta ansvar för att alla ska ha tillgång till 
sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Däremot kan 
utförandet göras av privata företag. Vi tycker också att det är naturligt att ta hand om svaga 
och utsatta grupper. Samhället ska utformas så att människor känner sig fria – inte 
beroende. 

Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas. 
2 



  

              
            

            
           

          
             

     

                
             
                  

                 
            

                
                  

           

            
            

                
               

            
        

             
             

              
        

              
              

     
              

              
              
          

 
            

               
            

             
               
         

               
        

             
               

              

[Skriv text] [Skriv text] 

Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver 
dessutom utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Bemötandet och 
inställningen till företagare måste förbättras. Centerpartiet vill göra det enklare att vara 
företagare i Piteå. Bland annat genom förenklade regler, snabbare hantering av 
myndighetsärenden som bygglov och serveringstillstånd. Utmaningsrätt är ett viktigt medel 
för att ge möjlighet till företag att konkurrensutsätta kommunen och hitta nya innovativa 
lösningar, det vill vi pröva. 

Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Piteå är en annan utmaning som vi har framför 
oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara. 
Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen 
framtid, oavsett var i kommunen du väljer att bo. Vi tror på ett samhälle där människor med 
sin egen förmåga kan bestämma över sitt liv. Vi kallar det närodlad politik. 

Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för 
frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt 
land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma. 

Jämställdhet och feminism är avgörande för ett samhälles utveckling. Centerpartiet är ett 
liberalt feministiskt parti. Jämställdhet ur ett liberalt perspektiv handlar om alla människors 
kamp för friheten att få vara den man är. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Trots intensivt arbete här i Piteå kommun, så nås inte önskade 
resultat. Trots bättre studieresultat och utbildning, har kvinnor lägre medelinkomst och större 
ohälsa. Männen förekommer oftare i arbetslöshet och försörjningsstöd. 

Kampen mot diskriminering måste fortsätta. Vår politik utgår alltid från alla människors lika 
rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella, 
trans- och queerpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma 
rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön. 

Samhället ska vara tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för 
människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. 

Landsbygd – vi ser hela kommunen! 
Vi har en grundmurad tro på att utvecklingskraften finns i hela kommunen, givet att 
människor får rätt förutsättningar. Livsvillkoren ser olika ut i olika delar av Sverige. Städer, 
tätorter, byar och landsbygd möter skilda utmaningar. För att Piteå ska må riktigt bra 
behöver människor i alla delar av kommunen ha möjlighet att bidra. 

Kommunövergripande: 
Attraktiva boendemiljöer 
För att nå befolkningsmålet är viktiga faktorer att bredda arbetsmarknaden och diversifiera 
näringslivet. Vi behöver också bjuda in alla goda krafter att bidra till vårt gemensamma. Vi 
vill därför öka samverkan med civilsamhället. En förutsättning för ökad befolkning och 
inflyttning är en expansiv satsning på attraktiva och olika boendemiljöer som omfattar alla, 
oavsett bakgrund. Som en del av detta behöver arbetet med att skapa förutsättningar för fler 
bostäder intensifieras, framförallt på landsbygden. Samarbetet med mark- och 
fastighetsägare i Piteå bör fördjupas för att ta tillvara attraktiva miljöer i såväl stad som 
landsbygd i syfte att också få den önskade variationen. 

Mångfald 
Det finns en stor grupp människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen måste 
här ta sitt ansvar och i större grad erbjuda praktikplatser och arbetsplatsförlagt lärande i alla 
förvaltningar. Vid upphandlingar ska det ställas krav på sociala hänsyn där den som offererar 
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[Skriv text] [Skriv text] 

vara eller tjänst, åläggs att t ex tillhandahålla arbete åt x antal långtidsarbetslösa, nyanlända 
eller funktionsnedsatta. 

För att lyckas med integrationsarbetet så att flyktingar som kommit till Piteå också väljer att 
stanna kvar här och bidra i samhällsgemenskapen, krävs ett systematiskt arbete på bred 
front. Civilsamhället har ställt upp och gjort ett omfattande arbete för att hjälpa människor 
till rätta men nu behöver ytterligare goda krafter samlas. Nyanlända behöver få komma i 
arbete och försörja sig själva. Då tar vi tillvara människans inneboende kraft och vilja att stå 
på egna ben. Vi föreslår en fullmäktigeberedning som särskilt arbetar på bred politisk front 
för att åstadkomma resultat. Den höga arbetslöshet som råder bland utrikesfödda i vår 
kommun, är inte långsiktigt hållbar. 

När det gäller bostäder, är det viktigt att nybyggnation sker över hela kommunen, inte bara i 
centrum, för att undvika segregation. 

Sjukfrånvaron 
Kommunen har höga sjukskrivningstal och orsakar stora kostnader förutom personligt 
lidande. Varje dag, är 300 kommunanställda borta från jobbet pga sjukdom, vilket inte är 
hållbart i längden. En viktig faktor är bristen på valmöjligheter för den anställde. En mångfald 
av arbetsgivare inom vård och omsorg, skapar möjlighet att fortsätta inom sitt yrke men 
kanske välja en annan arbetsgivare. Vi menar därför att det är dags att bryta enfalden och i 
stället inta en positiv syn på att företag kan vara med och leverera välfärdstjänster, bl a 
genom att införa LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. Det öppnar upp för många fler; 
privata och ideella företag att bedriva vård och omsorg. 

Digitalisering 
En viktig del i riktlinjernas utvecklingsförväntan är digitaliseringens möjligheter som innebär 
att de saker som vi redan gör kan göras på nya sätt men framförallt möjligheter till helt nya 
lösningar. Att endast byta ut analog teknik mot digital, är inte lösningen på framtidens 
utmaningar. Fokus ska i stället ligga på att nyttja digitaliseringens transformerande kraft till 
att förändra organisation och processer, med målet att effektivisera samtidigt som 
kommunen ska erbjuda bättre service till medborgare och företag. Varje enskild nämnd 
ansvar för att inom sin verksamhet analysera vilka utmaningar som kan lösas med hjälp av 
digitaliseringen. Digitalt först – ska vara ledordet. 

Kommunikationer 
Bra bussförbindelser är grunden för att på ett enkelt sätt ta sig mellan arbetsplats och 
bostadsort, mellan fritidsaktivitet eller för att få vila och återhämtning. Vi fick bifall på en 
motion om att se över linjesträckningar, tidtabeller och taxor i syfte att öka det kollektiva 
åkandet. Tyvärr har vi ännu inte sett att detta realiserats. 

Kollektivtrafiken och kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030 och kan med 
fördel drivas av biogas producerad i kommunen. Det bidrar till en cirkulär ekonomi och sluter 
kretsloppet där gödsel och avfallsslam blir till förnyelsebart drivmedel med låg 
klimatpåverkan. 

Samverkan 
Vikande konjunktur och begränsad kommunal ekonomi, kräver en högre grad av 
transsektoriell samverkan. Omorganisationen i kommunen har inte lett till 
”hängränneperspektiv” i den omfattning som var önskad. Det spretar fortfarande åt olika håll 
när förvaltningar investerar, vilket leder till onödiga fördyringar då t ex Sundsgatan grävs upp 
varje år för olika ändamål. 

4 



  

               
           

         

 
         

              
            

               
              

           
            

                

       

          
          
        
 

     

            
                

             
            

       
          

          
           

 

              
              

     

             
                

             

 

         
    

            
         
       

  

[Skriv text] [Skriv text] 

Det finns stora vinster med att t ex inrätta en gemensam städ- och vaktmästarpool som 
nyttjas gemensamt av Fastighets- och serviceförvaltningen, AB Pitebo och Pnf. Samordnade 
upphandlingar är ett annat samverkansområde som leder till effektiviseringar. 

Framtida avskrivningar 
Med införande av komponentavskrivningssystemet så minskar drifts-kostnaderna initialt för 
att på sikt öka. Det som tidigare var driftskostnader och belastade driftsbudgeten, blir nu 
avskrivningar. Därför vill vi att underhållskostnaden kopplat till internhyran justeras för att 
ligga i linje med avskrivningskostnaderna. Vi vill att nuvarande 143 kr/kvm som en del av 
internhyran sänks till 93 kr/kvm för att sedan under kommande 5-årsperiod öka med 10 
kr/kvm och år. Underhållskostnaderna som inte är komponentavskrivning ingår i internhyran, 
varför benämningen underhåll ändras till ”avskrivningar”. Om 5 år är avskrivningarna sålunda 
143 kr/kvm. Mer av de mjuka nämndernas ramar bör gå till verksamhet och inte till intern 
lokalhyra. 

Detta frigör sammantaget drygt X miljoner kronor. 

Centerpartiet har samma budgetramar och budgetförutsättningar som majoriteten och vårt 
budgetförslag utgår därför från det förslag som majoriteten i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-05-29, föreslagit Kommunstyrelsen inför behandling i Kommunfullmäktige 
2017-06-26. 

Nedan framgår våra förslag till förändringar: 

Kommunfullmäktige 
För att styra mot uppsatta mål, behöver nyckeltalens målvärden vara angivna. Politikernas 
roll är att styra och leda utvecklingen vilket kräver uppsatta mål resp. delmål. Att bara följa 
utvecklingen, är ett passivt förhållningssätt för att lösa samhällsutmaningarna. Vi vill i stället 
leda utvecklingen och anser därför att målvärden ska sättas för det man mäter. 

Efter den senaste omorganisationen, hamnade vuxenutbildningen under 
Samhällsbyggnadsnämnden. En naturligare koppling vore att samla alla utbildningsfrågor till 
Utbildningsförvaltningen, vars nämnd besitter nödvändig kunskap. Målet är att avlasta 
Samhällsbyggnadsnämnden och att koncentrera utbildningar, oavsett ålder på eleven, till en 
nämnd. 

Två gånger årligen produceras en delårsrapport som i sin omfattning närmast vuxit till en 
årsredovisning. Det kostar tid och pengar med en så omfattande redovisning. Vi menar därför 
att delårsrapporten kan minska i omfattningen. 

Ur demokratisk synpunkt, är det viktigt att medborgarna kan ta del av kommunfullmäktiges 
sammanträden även om man inte har möjlighet att sitta med och lyssna. Vi vill därför att 
dessa spelas in så att intresserade i efterhand kan gå in och lyssna digitalt. 

Centerpartiets förslag: 

 Uppdra åt nämnderna att redovisa målvärden som uppvisar årlig förbättring 
 Ta bort delårsrapporten i april 
 Ändra i ägardirektiv så att även AB Pitebo åläggs att ge utdelning 
 Lägg ut mer av kommunens drift och verksamheter på entreprenad 
 Utred konsekvenser av flytt av vuxenutbildningen till Utbildningsförvaltningen 
 Landsbygdssäkra alla beslut 
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[Skriv text] [Skriv text] 

Centerpartiets budgetförändring: 
 +400 tkr för minskad omfattning av delårsrapport 
 +500 tkr koncernbidrag från AB Pitebo 

Kommunstyrelsen 
Goda villkor för företagande är centralt för en ekonomisk politik som kan ge grunden för en 
hållbar tillväxt och en välfärd som når alla. 
Piteås näringsliv är alltför ensidigt och 
företagsklimatet får låga betyg (se bilden). 
Vi behöver kraftfullt förbättra 
företagsklimatet för att locka fler att starta 
och utveckla företag. Vi tror att en mångfald 
av företag ger en tryggare och mer 
långsiktigt hållbar utveckling av vår 
kommun än att förlita sig på några få stora 
aktörer. 

En viktig del i det är att stärka 
innovationsklimatet och se möjligheterna. 
Det räcker inte med företagsfrukostar och 
gemensamma analyser av nationella 
värderingar av näringslivsklimatet. 
Ambitiösa mål vilka genomsyrar hela 
kommunen och dess verksamhet är viktig 
för samhällsservice till våra företagare. 
Kommunen behöver därför ständigt arbeta med att se över hur man kan förenkla arbetet för 
och kommunikationen med företagaren och samtidigt minska kostnader, genom t ex 
regelförenklingar. I dialogen med företagare, ska möjlighet och lösningsfokus vara ledord. 

Bjuda in andra i arbetet - själv är inte bäste dräng. #alla goda krafter måste få bidra till det 
gemensamma. 

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för landsbygdsutveckling, men har under en 
lång rad av år redovisat låg måluppfyllelse när det gäller resultatet. Det krävs krafttag för att 
jämna ut snedfördelningen av resurserna, så att utvecklingen börjar peka åt rätt håll. 

Den viktigaste frågan handlar om att få igång bostadsrotation även på landsbygden. 
Efterfrågan på lediga hus ökar liksom priset, även i områden som ligger relativt långt ifrån 
staden. För att en generationsväxling ska kunna ske, behövs fler boendealternativ att välja 
mellan. 

Det krävs utbyggnad av bredband med en överföringshastighet av minst 100 Mbit/sek, för att 
möta den snabba utvecklingen på området. Med ett bredband av världsklass, kan man bo, 
arbeta och driva företag var som helst i kommunen. Bredband ger möjlighet att ta del av 
kultur från hela världen, de bästa universitetsutbildningarna helt gratis, resor mm och är en 
förutsättning för en modern landsbygd. 

I takt med att nya bostadsområden tillkommer, ökar också kommunens driftskostnader då 
kommunen ansvarar för vägunderhåll mm. Det hämmar eget ansvarstagande och minskar 
valfriheten för fastighetsägarna. 
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[Skriv text] [Skriv text] 

Centerpartiets förslag: 
 Arbeta aktivt för fler företag inom de gröna näringarna. Både den nationella och 

regionala livsmedelsstrategin ger medvind. 
 Lägg ut mer av kommunens drift och verksamheter på entreprenad 
 uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med SB utreda möjligheten att vid 

nyexploatering bilda samfällighetslösningar 
 Uppgiftsinlämning till kommunen ska bara behöva ske en gång, till ett ställe. 

Tillämpningen av regleringar och föreskrifter för företag bör kunna omprövas om det 
går att påvisa att en annan, mindre kostnads-krävande, tillämpning uppnått likvärdiga 
resultat. 

● inför upphandlingsdirektiv för en giftfri vardag 
● inför en bilpool med de bilar som inte bedöms behöva specialutrustning för 

kommunens verksamhet 
● bygg laddstolpar och främja tillgången till fossilfria bränslen 
● upphandla fossiloberoende fordon i kommunal verksamhet 
● ställ krav på miljönytta vid upphandling 
● ge direktiv till de kommunala bolagen om att öka användningen av det förnyelsebara 

och kollagrande materialet trä vid nybyggnation av hyresrätter och större lokaler. 
● Inför gratis parkering för anställda med elbil vid kommunens arbetsplatser. 
● Kommunen bör initiera och vara med och arbeta fram sociala företag som kan bredda 

arbetsmarknaden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 
 +2 mkr i minskade kostnader vid konkurrensutsättning av städ, fastighetsunderhåll, 

reinvesteringar och ombyggnationer 

Uppdrag: 
 utred konsekvenser av att lägga ut sophantering på entreprenad 
 sätt målvärden för företagens tillväxt, företagsklimat samt för antal unga under 30 år 

som deltar i nyföretagaraktiviteter 

Barn- och Utbildningsnämnden 
Piteå kommun har många små skolenheter vilket är en av förklaringarna till att trivsel och 
resultat är goda. Så goda att Lärarförbundet rankade Piteå som bästa skolkommun 2013. 

Viktiga faktorer utgörs t.ex. av hur barnet trivs i skolan, kamratkontakter och i vilken grad 
barnet får förutsättningar att nå förväntade mål. Den viktigaste utgångspunkten, anser vi, 
utgörs av engagerade lärare som har en relation till varje barn och bygger sin undervisning 
på denna relation. Då kan läraren möta barnet/eleven på den nivå barnet/eleven befinner 
sig. Sådana skolor finns fortfarande i Piteå Kommun. Andra framgångsfaktorer är valfrihet för 
elever, föräldrar och lärare, och att utbildning ska leda till jobb. 

En skola som växer underifrån tillsammans med dem som den berör och ger alla en grund till 
jobb oavsett om eleven har svenska som modersmål eller något annat språk. Det är en skola 
där entreprenörskap och företagande finns med som en tydlig röd tråd genom hela 
utbildningsväsendet och med en högre utbildning i nära samverkan med arbetslivet. Det är 
en skola där läraren får vara just lärare och vars uppdrag är att undervisa. Genom rätt 
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[Skriv text] [Skriv text] 

åtgärder får skolan de redskap och styrdokument som krävs. Det finns många framgångsrika 
skolor vars metoder behöver spridas till fler. 

Vi menar därför att det inte finns grund för att fortsätta nuvarande skolstrukturarbete där 
mindre skolor läggs samman till stora enheter. Trångboddheten breder ut sig i de skolor dit 
elever flyttas och dyra moduler ställs upp för att klara lokalbehovet. I stället vill vi utveckla 
och bygga vidare på de framgångsfaktorer som finns. 

Ett särskilt ansvar ligger på nämnden att tillförsäkra alla elever en god yrkes- och 
studievägledning. En hög andel unga som själva behöver försörjningsstöd, har en föräldrar 
som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är därför av särskild vikt att skolan erbjuder 
stöd till fortsatt utbildning och arbete. 

Fritidspedagoger och förskollärare utför ett viktigt arbete i arbetet för en framgångsrik skola. 
Vi vill uppmärkssamma deras situation som ofta består av att ta hand om alltför många 
elever på få pedagoger. Vikariebristen orsakar en hård arbetsbelastning som gör det svårt att 
bedriva en fungerande och säker arbetsbelastning. 

Det ökande missbruket bland unga, kräver mer kunskap om var och hur missbruket uppstår. 
Tillsammans med Socialtjänsten behöver detta utredas för att se om man kan finna mönster. 

För att uppmuntra eleverna till rörelse, är det viktigt med säkra gång- och cykelvägar i 
anslutning till skolorna. Forskning visar att barn och unga som rör sig fysiskt, är mer 
koncentrerade i skolan och lär sig mer. 

Elever och lärare behöver tillgång till tekniska hjälpmedel och IT-stöd. Kompetenshöjande 
åtgärder behövs för lärare så att man bättre kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter i 
undervisningen. 

Grans Naturbruksskola 
Övertagandet av Grans Naturbruksskola skapar goda möjligheter att utveckla ett grönt 
centrum i Öjebyn tillsammans med Hushållningssällskapets verksamhet, LRF m fl. Läget är 
stadsnära och erbjuder goda möjligheter till att utveckla och bredda verksamheten, t ex med 
utbildningar i natur- och upplevelseturism som är en näring på stark frammarsch. Gran 
erbjuder också goda möjligheter att lösa andra kommunala behov som daglig sysselsättning 
för funktionsnedsatta, grön omsorg och rehabilitering mm. Området kan även inriktas på att 
bli ett gastronomiskt nav byggt på småskalig livsmedelsförädling där en ökande efterfrågan 
skapar mervärde för matproducenter. 

Centerpartiets mål och visioner: 
 Behåll och utveckla de små skolorna 
 Elever i språksluss ska så fort som möjligt ut till ordinarie skolor 
 Ge lärarna utbildning för att fullt ut kunna använda den digitala tekniken 
 Utveckla användandet av distansöverbryggande teknik (fjärrteknik) för utbyte mellan 

lärare och elever 
 Karriärtjänsterna ska via kollegialt lärande utveckla skolan, inte administratinen 
 Uppmuntra och stödja UF (ungt företagande) 
 Entreprenöriellt lärande för att ta vara på individens skaparkraft 
 Branschråd i gymnasieutbildningar så att eleven är anställningsbar efter avslutad 

utbildning 
 Skär ned på administrativa kostnader då elevantalet minskar 
 Gymnasieskolans yrkesprogram ska ha tillgång till den senaste tekniken 
 Arbeta mer med värdegrund, inte bara kunskap 
 Särredovisa reinvesteringar från nybyggnation ifrån anslaget för skolstrukturpengar 
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[Skriv text] [Skriv text] 

 Ta fram en kommunal handlingsplan kring långsiktig samverkan med närliggande 
lärarutbildning. Det är viktigt att lärarutbildningen kontinuerligt samverkar med 
omgivande skolor där teoretiska kunskaper praktiseras och där den senaste 
klassrumsnära forskningen tillämpas, inklusive distansundervisning via moderna 
media. 

● Investera i fungerande och inspirerande skollokaler och utomhusmiljö på skolor och 
förskolor 

● Utreda samt öppna upp för alternativa driftsformer samt bredda utbudet av 
barnomsorgsalternativ t ex dagmamma 

● Mer prao samt omvänd prao där föräldrar får praoa minst en dag per termin i skolan. 
● Inför en skyldighet för kommunen att erbjuda andra aktörer att ta över en 

nedläggningshotad skola och att ta fram ett snabbspår för de friskolor som ansöker 
om att ta över en nedläggningshotad skola. 

● inför ett reellt fritt skolval 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 
 med förändrad beräkning av internhyra bedöms nämnden få 3 mkr i ökade resurser 

Fastighets- och servicenämnden 
Intresset för mat och dess kvalitet ökar hos allmänheten. Det handlar dels om tillgång på 
kunnig, utbildad och engagerad personal som tillagar maten, men det handlar också om hur 
råvaran producerats och vilket ursprung den har. Med dagens stora tillagningsenheter, har 
maten blivit opersonlig. Det krävs lång framförhållning vilket gör det svårt att i tid ändra eller 
avboka beställningar. Detta leder till ökat matsvinn då mat slängs redan innan den hamnat 
på tallriken. I stället för att göra nytta i människokroppen, åker alltför ofta oöppnade bleck 
direkt i soporna. En övergång från plasttråg till traditionella bleck, spar både pengar och 
miljö. 

Ohälsotalen hos personalen är hög, vilket behöver analyseras nogsamt. Vi vill att personalen 
ska få använda sin yrkesskicklighet och tillaga mer mat ifrån grunden av så hög andel av 
lokalproducerade livsmedel som möjligt. Sverige har världens strängaste djurskyddslagar. Vi 
har en klimatsmart matproduktion. Den svenska maten är världsberömd. Avgörande för 
miljövänlig svensk matproduktion är konkurrenskraftiga villkor för bönderna. Upphandlingen 
av mat i kommuner och landsting behöver bidra till att stärka konkurrenskraftig och 
miljösmart produktion av mat. 

Centerpartiets förslag: 

 Ingen höjning av måltidsavgiften på våra äldreboenden – öppna upp för fler att 
leverera måltider till brukarna 

 Upphandla mer lokalproducerat 
 Återgång från plast till plåtbleck som återanvänds 
 Uppdra åt nämnden att ta fram en plan för att ta hand om det gravt eftersatta 

underhållet gällande gator och fastigheter 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 
 0,5 mkr kr i besparing vid ändring från plasttråg till plåtbleck 

Kultur- och fritidsnämnden 
En attraktiv kommun erbjuder goda möjligheter till kultur- och fritidsupplevelser i hela 
kommunen. Samarbetet med föreningslivet behöver utvecklas än mer och fler kan ta ansvar 
för kulturarbetet. Det främjar folkhälsan och stärker civilsamhället. 
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[Skriv text] [Skriv text] 

En stadspeng skulle kunna införas på samma sätt som det idag finns byapeng. Stadsdelar, 
intresseorganisationer m fl kan ansöka om medel för att t ex försköna ett område eller en 
park med hjälp av ideella krafter. Det stärker den sociala tillhörigheten och utvecklar 
kontakter mellan människor samt leder till personlig utveckling, social hållbarhet, integration, 
demokratisk fostran och kreativt skapande. Piteå kommun kan lägga ut mer av skötsel och 
uppdrag till föreningar, men med likvärdiga villkor! 
En stor del av nämndens verksamheter kan konkurrensutsättas. 

Centerpartiets förslag: 
 Inför en stadspeng med liknande funktion som byapeng, byacentrumutvecklingspeng 

och liknande 
 Öka kulturutbudet utanför centrum 
● Skoterledernas underhåll är viktigt inte bara för våra kommunmedborgare, utan även 

för näringslivets utveckling. Skoterturismen växer och har potential att kunna bidra 
positivt till hela kommunen. Därför måste vi hitta en långsiktigt hållbar lösning för 
anläggning och underhåll för samtliga leder i kommunen. För att detta skall vara 
genomförbart krävs en IOP (individuellt och offentligt partnerskap)-lösning och att 
verksamheten sammanhålls på den funktion som har ansvar för fritidsverksamheten. 

● Ändra till miljövänligt fyllnadsmaterial på konstgräsplaner 
● Vandringsleder ska underhållas efter färdigställandet 

Centerpartiets budgetförändring: 
● Ramförändring – 1,5 mkr genom minskade kostnader till följd av införandet av 

stadspeng 
● + 0,5 mkr i ökat föreningsbidrag 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Nämnden har i sitt tillsynsarbete en viktig funktion för att minska kommunens totala 

kostnader. Ett intensifierat arbete med tillsyn av tobaksförsäljning, kan i slutändan ge 
lägre samhällskostnader eftersom forskning visar att bruket av tobak är inkörsport till 
alkohol och sedermera droger. 

Centerpartiets förslag: 
 Skärp tillsynen av tobaksförsäljning och alkoholservering 
 Kommunala regelverk leder ofta till problem för företag. Regelverken och dess 

tillämpning skiljer sig mellan kommuner, myndigheter och ibland enskilda tjänstemän. 
Här utgör Rättviks-modellen ett föredöme. Där sätts avgifter konsekvent i relation till 
faktiskt utförda kontroller och de kommunala tjänstemännen har ansvar för att hjälpa 
företagare att förstå och följa de kommunala regelverken. 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 
 Ramökning +0,3 mkr för halv årsarbetare för ökad tillsyn 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Piteå kommun har ett relativt stort skogsinnehav som med modernt och uthålligt brukande 
kan ge en betydande intäkt till kommunkassan. En färsk skogsbruksplan är grunden för att 
prioritera nödvändiga åtgärder och visar vad innehavet består av. Kommunen äger mark som 

10 



  

                
  

               
              

         
  

             
              
             
           
             

               

             
           

         
             

              
            

  

          
               

    

            
           
          

      

 

  

          

           
  

           
  

          
         

          

           

          
          

        

[Skriv text] [Skriv text] 

skulle kunna avyttras i de fall där marken inte bedöms viktig att ha kvar för byte, 
exploatering el liknande. 

Nämndens ansvarsområde är alltför omfattande för att fungera fullt ut i alla delar. En annan 
organisation skulle kunna minska trycket på förvaltningen så att större kraft kan läggas på 
kärnverksamheten. En flytt av vuxenutbildningen till Utbildningsförvaltningen, skulle göra 
organisationen mer logisk. 

Enskilda vägar har kunnat få ett kommunalt bidrag för sommar- och vintervägunderhåll men 
där bidragsreglerna nu ses över. Om förslaget går igenom, kommer det att få konsekvenser 
för många som är fastboende vid enskilda vägar, framförallt på landsbygden. Anslaget har 
inte indexuppräknats, trots stigande kostnader för väghållarna. Eftersom den största andelen 
väg i kommunen utgörs av enskilda vägar, är det viktigt att vägföreningarna också 
fortsättningsvis får möjlighet att erhålla bidrag i en omfattning som gör det möjligt att bo 
kvar. 

Yrkes- och lärlingsutbildning är viktig för tillväxten, inte minst för de små och medelstora 
företagen. För att yrkes- och lärlingsutbildningarna ska ge jobb efter avslutad utbildning 
och arbetsmarknaden få tillgång till kompetent arbetskraft måste de vara 
högkvalificerade på både lägre och högre akademisk nivå och i större utsträckning byggas 
ihop. Det ska vara en långsiktigt hållbar utbildning som är relevant, verklighetsnära och leder 
till jobb. De tilltänka arbetsgivarna ska vara en drivande kraft i utvecklingen och 
genomförandet av utbildningen 

Nämnden har det operativa ansvaret för landsbygdsutvecklingen. Eftersom utvecklingen inte 
vänt, krävs det fokusering på att ta vara på utvecklingskraften som finns, men som behöver 
stöd av ett systematiskt arbete. 

I takt med att nya bostadsområden tillkommer, ökar också kommunens driftskostnader då 
kommunen ansvarar för vägunderhåll mm. Det hämmar eget ansvarstagande och minskar 
valfriheten för fastighetsägarna. Nämnden kan se över möjligheten att bilda 
gemensamhetslösningar för att ta hand om detta. 

Centerpartiets förslag: 

 Anställ en skogsförvaltare 

 samordna kommunens åtgärder för större effektivitet och minskad störning för 
medborgarna 

 inventera skogsinnehavet och utred vilka områden som kan säljas av samt 
konsekvenser av detta 

 Ta fram en aktuell skogsbruksplan och årligen redovisa föreslagna avverkningar och 
gallringar för perioden 

 Årligen äska medel för indexuppräkning av bidraget till enskilda vägar 
 Utred tillsammans med KS möjligheten att vid nyexploatering bilda 

samfällighetslösningar 
● Möjligheten att finna anvisningsbostäder till våra nyanlända på landsbygden bör 

tillvaratas. 
● Ta fram alternativa boendeformer för ensamkommande ungdomar i syfte att minska 

kostnaderna. 
● Arbeta för ett utökat samarbete med idrottsföreningar, ideella organisationer och 

studieförbunden då det gäller samhällsorientering och att proaktivt arbeta med 
integrationsfrågor. 

● Aktivt kontakta asylboenden för att inventera kompetenser och yrkesgrupper. 
11 



  

          
            

         
         

 

 

     
       
          

           

             
                

             
               

        

              
       
               

      

           
                

             
           

 

              
                

                 
                

             
               

                  
                 

         

 

              
         

     
         

             
             
   

[Skriv text] [Skriv text] 

● Inrätta fler praktikplatser i den kommunala verksamheten för att öka integrationen. 
● Ta fram en strategi för hur regionen/kommunen ska få ett ökat antal 

lärlingsanställningar som kan kombineras med gymnasiestudier samt lyfta upp 
möjligheterna till yrkesintroduktionsanställningar i de verksamheter som bedrivs i 
regional/kommunal regi. 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 

 + 2,5 mkr försäljning mark 
 - 0,5 mkr till enskilda vägar i anslagsökning 
 - 2 mkr till bredbandsutbyggnad med prio där fasta telefonnätet släckts 
 -0,6 mkr för att anställa en skogsförvaltare som ansvarar för kommunens skogar 

Socialnämnden 
Alla kommuninnevånare ska ha samma trygghet och omsorg oavsett var man bor i 
kommunen. Hemtjänsten ska ta hand om och ge service till våra äldre oavsett var de bor. 
Den som behöver trygghetslarm i Markbygden ska självklart omfattas av samma svar på 
larm nattetid som gäller i resten av kommunen. Särskilt viktigt är att resurser också avdelas 
för att arbeta förebyggande runt framförallt barn och unga. 

Vardagsmakten måste öka för den enskilde. Även den som behöver samhällets stöd ska ha 
rätt att vara delaktig i utformningen av stödet. 
Det borde inte längre vara politiker som avgör vad som passar bäst för människor. Utan 
människor själva som får gör det valet. 

Socialtjänsten behöver arbeta mer integrerat runt individen både med kommunens andra 
nämnders områden och med andra huvudmän och aktörer. Vi har inte råd att låta ett enda 
barn eller ungdom glida mellan maskorna i vårt skyddsnät. Tillsätt nya arbetsformer och 
strukturer som gör att olika myndigheter och ansvarsområden arbetar tätare tillsammans 
runt individerna. 

Äldre personer som behöver stöd i hemmet ska ha rätt att själva bestämma vem som 
ska erbjuda det stödet, oavsett var i kommunen man bor. Därför måste även Piteå kommun 
garantera valfrihet. Det ska också vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom 
en äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett boende för vård och 
omsorg. Socialtjänsten måste i sina biståndsbedömningar ta större hänsyn till den oro och 
ångest som många personer över 85 år kan uppleva. Trygg och nära vård ska vara 
utgångspunkten 

Alla människor kan bidra till 100 % av sin förmåga. Det handlar om att alla människor ska ha 
en rätt att bidra med sitt i den utsträckning man kan. Det finns grupper som ställs utanför 
både arbetsgemenskap och arbetsmarknad. Det vill vi ändra på. 

Centerpartiets förslag: 

• Låt de äldre välja vem som ska utföra hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihet (LOV) 
samt vad man vill ha gjort inom sin biståndsbedömda tid 

• Anhörigkonsulenter behövs för att stödja anhöriga 
• Kommunen behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning 
• Hitta lokala lösningar för barn och unga som behöver vård och boende utanför 

hemmet, se över möjligheten att överta lokaler och personal som blivit övertalig pga 
sjunkande antal ensamkommande flyktingbarn 

12 



  

             
           
              

  
            

        
              

     
  

               
         

 
           
            

       
            

  

 
            

            

              
            

 
    

 

  

   

 

[Skriv text] [Skriv text] 

• Använd den sociala investeringsfonden för att ha råd att införa metoder med höga 
initiala kostnader men som ger bättre resultat och lägre kostnader i slutänden 

• Använd sociala kriterier i upphandlingar för att öppna vägar för de som står längst 
bort från arbetsmarknaden 

 prioritera förebyggande arbete bland barn och unga, samt stimulera äldre till fysisk 
och mental aktivitet för bättre livskvalitet och minskade samhällskostnader 

 inrätta en volontärbyrå där frivilliga kan bidra till att berika livet för äldre och 
funktionsnedsatta 

● arbeta i myndighetsöverskridande organisationsform runt individerna 
● inför en äldreboendegaranti 
● öppna upp för fler aktörer inom den kommunala välfärdssektorn så att vi kan få fler 

hemtjänstföretag, trygghetsboenden, sociala företag och kooperativ som bidrar till 
vårt gemensamma. 

● arbeta fram ett samverkansavtal för landsting, primärvård och kommun som aktivt 
arbetar med att strukturera och samordna arbetet med att tidigt upptäcka och 
förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga. 

● Starta grupper för att stärka föräldrarna i föräldrarollen, gärna i samverkan med 
folkbildningsorganisationerna och föreningarna 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 
 + 3 mkr för att stärka det förebyggande arbetet bland barn och unga 
 med förändrad beräkning av internhyra bedöms nämnden få 2,6 mkr i ökade resurser 

Överförmyndarnämnden 
Alla människor i kommunen som behöver hjälp av förvaltare, förmyndare eller god man, ska 
kunna vara trygga och säkra på att deras ärenden hanteras enl lagkraven. 

Centerpartiets förslag: 
 Arbetet med årsräkningarna ska prioriteras 
 Kompetenshöjande åtgärder 

Centerpartiets budgetändringsförslag: 

För Centerpartiet i Piteå 

Majvor Sjölund 
Gruppledare 
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Piteå - en bra kommun att leva och bo i 
Många bra saker händer i vår kommun. Ett flertal byggherrar, såväl privata som kommunala, har valt att 
bygga nya bostäder i vår kommun. Vi saknar dock fortfarande många bostäder, inte minst ute i våra byar. 
Även en del stora f� retagsetableringar har skett. Trots det upplever många företagare Piteå som en 
mindre bra kommun att verka i. Dessutom har vi fått ett antal nyanlända vilket kräver alldeles särskilda 
insatser för att integrationen ska lyckas. De måste bli fullvärdiga h� rnstenar i vårt samhällsbygge istället 
f� r att hamna i långvarigt utanfsk�� ap. Kommunen har en allt mer åldrande befolkning och andelen äldre 
ökar i f� rhållande till dem som arbetar. Det kommer därf� r under de kommande åren att krävas stora 
insatser för att tillgodose behoven i kommunen, samtidigt som skattebasen minskar. Det finns således 
många utmaningar som den nuvarande politiska majoriteten idag inte lägger nog stort fokus på. Därför är 
det viktigt med en förändring i det politiska ledarskapet. 

Moderaterna vill utveckla Piteå till en levande kommun med företagsvänligt klimat samt stor valfrihet för 
våra invånare och medarbetare, bland annat när det gäller våra välfärdstjänster såsom skola, vård och 
omsorg. En tilltalande stadskärna som pulserar av handel, n� jen och restauranger men även en stor och 
levande landsbygd med goda möjligheter att leva var man vill i någon av våra vackra byar. Där ska det 
finnas väl utbyggt bredband, god samhällsservice och goda kommunikationer. I Piteå ska man både vilja 
f� das, gå i skolor med h� g kvalitet, jobba som egen f� retagare eller som anställd, ha en aktiv och 
harmonisk pension och ett gott omhändertagande i slutet av livet. Välfärdssektorn och servicen till 
invånarna ska drivas i olika former och med olika inriktning, allt f� r att tillgodose och främja olikheterna i 
varje enskild individs behov. Det ska vara tryggt att vistas såväl ute som inne och Piteå ska fortsatt 
präglas av en vänlig och välkomnande inställning till varandra liksom till alla nya invånare och besar�� e. 

Piteå är den kommun i landet som ger mest livskvalitet i förhållande till boendekostnadi, vilket vi måste 
visa mer i både marknadsföring men även genom att skapa attraktiva bostadsområden som kan locka till 
inflyttning. I vår vision vill vi exempelvis bygga ihop Djupviken med Norrmalm genom att bygga 
lägenheter och bostadsrätter efter strandremsan från Noliaområdet, mot Norrstrand. I Piteå väljer en 
stor del av invånarna att bo utanf� r staden i vår vackra landsbygd. Därför är det är viktigt att även främja 
en landsbygd som utvecklas istället f� r avvecklas. Kommunen har ett särskilt ansvar f� r att det ska finnas 
service såsom affär, hälsovård, äldrevård, skola och barnomsorg i våra fem landsbygdscentra även om 
det inte n� dvändigtvis ska drivas av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste införas snarast. 

Moderaterna är ett parti där arbete, trygghet och valfrihet f� r alla är centralt och vi vill ge människor 
st� rre frihet och möjlighet att stå på egna ben. Det ska alltid l� na sig att utbilda sig och det ska alltid löna 
sig att arbeta. Vår gemensamma välfärd är mycket viktig att slå vakt om och därf� r kan vi aldrig 
kompromissa med åtgärder som leder till att företag kan starta och utvecklas och att människor kan 
skapa sin egen inkomst genom f� retagande eller arbete. Livet efter arbetslivet måste också tillföra glädje 
och harmoni. Alla kan bidra med något och alla ska kunna känna trygghet och delaktighet i vårt samhälle. 
Piteå ska vara bästa alternativet f� r alla som inte vill bo i en storstad. 

Piteå den 7 juni 2017 

Håkan Johansson, fullmäktigeledamot och gruppledare Lage Hortlund, fullmäktigeledamot 
Daniel Bergman, fullmäktigeledamot Charlotte Elworth, fullmäktigeledamot 
Karl-Erik Jonsson, fullmäktigeledamot Ulf Karlsson, fullmäktigeledamot 
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Piteå behöver ny politisk ledning - vår vision f Pi�� teå 
Piteå ska erbjuda större valfrihet inom vård, skola och omsorg än idag. De offentliga f� rvaltningarna ska 
alltid ha ett positivt synsätt till privat f� retagande och alltid behandla medborgarna som kunder. De 
offentliga verksamheterna ska präglas av serviceanda och effektivitet samt konkurrensutsättas där det är 
möjligt. 

Piteå ska växa men ändå behålla sin småskalighet och aldrig kompromissa vad gäller kvalitet och valfrihet. 
Invånarnas skattepengar ska behandlas omsorgsfullt och med största respekt då det är kommun-
invånarnas pengar. F� r att långsiktigt kunna växa och tillhandahålla h� g kvalitet i de verksamheter som 
ska bekostas av skattemedel, är det viktigt att ha en budget i balans. Vi måste generera ett positivt årligt 
resultat om 1,5 % - 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är ett viktigt ekonomiskt mål 
som vi inte vill kompromissa med på samma sätt som majoriteten gör idag. 

Kommunen ska huvudsakligen bedriva kärnverksamhet. All verksamhet som är möjlig att driva i andra 
former än offentlig, ska alltid konkurrensutsättas för att kommunen och medborgarna ska vara förvissade 
om att tjänsterna utförs på det mest kostnadseffektiva sättet och med önskad kvalitet. Satsningar ska 
göras inom forskning och utveckling där det anses mest lämpat utifrån befintliga verksamheter och 
traditioner i kommunen. 

Särskilt prioriterade områden f� r Piteå kommun ska vara skolan, ungdomars utveckling och hälsa, 
f� retagande och näringsliv samt äldreomsorg och st� d/omsorg till personer med särskilda behov. 
Åtgärder f� r att få så många som möjligt i arbete, såväl inf� dda som inflyttade, ska också vara ett 
prioriterat område bland annat genom ett nära samarbete med det privata näringslivet. 

Piteå ska ha en kvalitativ skola och en social omsorg som kännetecknas av respekt, kvalitet och valfrihet 
men även av krav på den enskilde. F� r våra unga är det viktigt att det finns naturliga mötesplatser som 
tillgodoser en bred andel av de unga. 

Inget inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och andra brott. Samtidigt som fler poliser 
är nv�� ändigt för att öka tryggheten på gator och torg måste fokus även ligga på brottslighetens orsaker 
och förebyggande arbete. På kort sikt handlar det om att i samverkan med andra aktörer motverka 
kriminalitet och våld genom exempelvis larm, trygghetskameror, mobila resursteam, nattvandring, 
grannsamverkan och andra samverkansprojekt. 

På längre sikt handlar det om att komma tillrätta med brottslighetens orsaker och att bryta destruktiva 
mönster. Förebyggande och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet motverkar gr� vre brottslighet i ett 
senare skede. Samhället måste skicka tydliga signaler och ställa krav på vad som accepteras eller ej. 
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Kommunstyrelsen och stre��  nämnder 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen (KS) ska leda och organisera den politiska förvaltningen i kommunen. KS ska även ha 
det � vergripande ansvaret f� r all verksamhet och genom sin uppsiktsplikt kontrollera att verksamheterna 
bedrivs i enlighet med de mål och förväntningar som ställs på respektive nämnd och förvaltning. 

KS har ansvaret f� r att kommunen utvecklas och att ekonomin är i balans samt att tillse att beslut av 
Kommunfullmäktige verkställs. KLF är Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation som leds av 
kommunchefen. 

Kommunledningsf� rvaltningen 

Kommunledningsf� rvaltningens (KLF) uppdrag är att genomf� ra kommunstyrelsens mål samt att fungera 
som stöd och resurs till övriga f� rvaltningar, framf� rallt inom ekonomi, IT, HR och PR. Förvaltningen har 
också ansvar f� r att genomf� ra kommunens näringslivspolitik. 

”Employer brandingii” ska vara en central del i kommunens arbete med personalfrågor. Att marknadsföra 
kommunens tjänster är en sak, men att göra arbetsgivaren ”Piteå kommun” attraktiv för nuvarande och 
kommande medarbetare är en helt annan sak. En attraktiv arbetsgivare beh� ver inte lägga lika mycket 
resurser på att s� ka nya medarbetare, hos en attraktiv arbetsgivare vill man gärna jobba (speciellt viktigt 
i en tid då vissa yrkeskategorier är en bristvara). Alla anställda ska ges möjlighet till utveckling och 
delaktighet. Kompetens, såväl formell som social, ska värderas högst vid tillsättning av tjänster. 
Diskriminering och mobbning på arbetsplatsen ska inte tolereras. Alla anställda ska trivas på och med sitt 
arbete. 

Där det är möjligt ska Kommunledningsf� rvaltningen verka för fler intraprenader inom kommunens 
samtliga verksamheter och konkurrensutsättning mot andra aktörer på den � ppna marknaden. Det är 
inte ett självändamål att verksamheter ska drivas av kommunen själv. 

Näringslivsenheten ska verka f� r att alla som jobbar inom kommunen ska vara extremt duktiga på att 
välkomna och underlätta för de som vill starta och driva företag i vår kommun. Jobbtillväxten sker i de 
små och medelstora företagen. Med fler företag blir hela kommunen vinnare. Satsningar på nya, men 
även befintliga, f� retag är därf� r n� dvändigt. En särskild satsning f� r att främja företagandet bland 
invandrare ska g� ras, vilket ger många f� rdelar såsom möjlighet till egen försörjning, � kat deltagande i 
samhället, dvs. snabbare integration. Detta arbete b� r därför prioriteras. 

KLF ska hjälpa övriga förvaltningar att bryta ny mark när det gäller tillskapande av nya typer av 
instegsjobb för de nyanlända. Vi ser en annalkande kompetensf� rs� rjningsbrist inom olika delar av 
kommunen. Genom smart organisation kan många enkla jobb tillskapas, exempelvis för att underlätta för 
dem med mer kvalificerade jobb bland annat inom vård, skola och omsorg. Det går även tillskapa enklare 
service- och underhållsjobb inom fastighetsskötsel, VA-f� rs� rjning, renhållning, väghållning, skötsel av 
gr� nområden m.m. 

Kommunens inköpsavdelning b� r utvecklas och få ökad f� rståelse f� r det privata näringslivets villkor 
samt att kvalitetsuppf� ljning och översyn av nuvarande ink� psstruktur måste utvecklas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för Piteås kommunala förskola, grundskola och 
gymnasium. Här får barn och ungdomar sina grundläggande kunskaper och färdigheter. Skolan, 
tillsammans med vårdnadshavarna, fostrar dem även till ansvarstagande medborgare. Skolans uppgift är 
att ge eleverna den utbildning de beh� ver för att klara livets utmaningar och kommunicera vår 
gemensamma värdegrund. 

Skolan ska se till varje elevs behov och erbjuda utmaningar på den nivå som är lämplig f� r varje individ. 
Den som behöver extra hjälp och st� d ska få det som krävs och den som tillgodogör sig kunskap snabbare 
ska få stimulans och kunna arbeta i sitt eget tempo. 

Alla unga har rätt till en lugn och säker skolmiljö. En god ordning är också et förutsättning för goda 
studieresultat. Nya yrkeskategorier bör anställas i skolan, så att det finns skolvärdar som dels kan se till 
att ordning och reda upprätthålls på raster, dels finnas som en extra vuxen resurs f� r att avlasta lärare 
och rektor. Nolltolerans mot mobbning ska vara självklart. F� r de elever som av olika anledningar inte 
orkar gå till skolan ska det finnas en upps� kande verksamhet, i samverkan med socialförvaltningen, som 
agerar direkt en sådan situation uppstår. 

Piteå ska ha nolltolerans mot dåliga skolor, oavsett om de drivs av kommunen eller av privata aktörer. 
Om en skola inte motsvarar de kvalitetskrav som utformas av BUN och enligt statliga regler, ska den 
skolan varnas och om kvalitetskraven trots varningen inte uppfylls inom viss tid därefter, ska skolan 
”tvångsförvaltas” av barn och utbildningsförvaltningen till dess att kvalitetsproblemen är åtgärdade. 

BUN ska säkerställa att Piteå har ett skolpengssystem där skolpengen f� ljer med eleven och tillfaller den 
f� rskola eller skola denne väljer, oavsett var i kommunen den ligger och oavsett huvudman och 
driftsform. Skolpengen till friskolor ska vara identisk med den kostnad som eleven har i den kommunala 
skolan. Kvalitet och resultat ska prägla alla skolor i Piteå kommun. Olika alternativ och driftsformer 
uppmuntras och möjligheten att driva så kallade familjedaghem ska återinföras. Så långt det är möjligt 
ska skolor i våra byar fortsätta att drivas i de lägre årskurserna. 

BUN ska även ansvara f� r att barn och ungdomar i den kommunala skolan får en god, aptitlig och 
näringsriktig omväxlande kost. Det ansvaret ska flyttas från Fastighets och servicenämnden, till BUN. All 
kost ska upphandlas både internt och externt. Menyn ska anpassas efter målgruppen och även hjälpa 
barnen att se glädjen i den mat man äter. Kvalitet och närodlade råvaror ska väga tungt i 
ink� psupphandlingen. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för den sociala omsorgen i Piteå kommun. Nämndens uppgift är att stå för 
insatserna när kommunens invånare beh� ver samhällets hjälp oavsett det gäller sjukdom, ålderdom, 
funktionsnedsättning eller annat som gör att den enskilda individen inte klarar sig på egen hand. 
Socialtjänsten styrs av en rad olika nationella lagar som måste följas. För ett väl fungerande samhälle ska 
alla medborgare i Piteå ha rätt till en väl fungerade social omsorg, oavsett ålder, k� n, etnisk bakgrund 
eller sexuell läggning. 

Insatser ska göras i tidiga skeden för att förhindra att människor kommer i kläm, men även förebyggande 
insatser ska prioriteras f� r att mildra och helst f� rhindra framtida behov. Samarbete med andra 
f� rvaltningar och samhällsakt� rer ska verkställas där det är möjligt för att nå nämndens uppsatta mål. 

Nämnden och förvaltningen ska alltid sträva mot att hålla sin ekonomiska budget och förstå att det är 
invånarnas gemensamma skatteintäkter som bekostar verksamheten, vilket ska gälla alla nämnder och 
f� rvaltningar. Därför bör verksamheten också st� dja ideell verksamhet och ta tillvara kraften i 
frivilligarbete. Omsorgen ska präglas av valfrihet, respekt och god service. 

God framförhållning ska råda när det gäller planering av nya boenden inom både äldreomsorgen samt 
st� d och omsorg. Boenden och åtgärder ska i god tid utredas och planeras, dels för att utförandet ska bli 
så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt men även så att platsbrist och viten kan undvikas i möjligaste 
mån. Socialnämnden ska uppmuntra privata alternativ när det gäller vissa delar i verksamheten. Då det i 
dagsläget är svårt att rekrytera kvalificerad personal inom vissa yrkeskategorier måste nämnden 
överväga outsourcing av t ex vissa utredningstjänster f� r att minimera långa kötider och säkerställa att 
människor inte kommer i kläm. 

Den enskilde brukaren ska alltid ges möjlighet att efter eget val välja vem som ska utf� ra hemtjänst-
insatsen, vilket äldreboende personen vill bo på etc. Platstillgång och typ av boende ska dock vara 
vägledande när det gäller var den enskilde kommer att få sitt boende. 

F� r den enskildes valfrihet och utbud samt f� r att säkerställa hög kvalitet för såväl personal som 
vårdtagare, ska externa aktörer ges möjlighet att etablera sig i kommunen och bedriva äldreboende eller 
annan verksamhet inom ramen för gemensam finansiering. 

Socialnämnden ska även ansvara för att brukare i de kommunala verksamheterna får en god och aptitlig 
kost. All kost ska upphandlas både internt och externt. Menyn ska anpassas efter målgruppen. Att äta ska 
vara mer än bara att tillgodose sitt näringsbehov. Kvalitet och närodlade råvaror ska väga tungt i 
ink� psupphandlingen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden är en viktig nämnd för utvecklingen av vårt samhälle, vår stad och vår 
landsbygd. Idag är samhällsbyggnadsnämnden en stor och tung nämnd med många olika inriktningar 
såsom exempelvis samhällsbyggnad, vuxenutbildning, integrationsfrågor, vägunderhåll och gator. Det bör 
därf� r utredas huruvida förvaltningen b� r omorganiseras, delas upp eller att vissa delar slås ihop med 
någon annan f� rvaltning/nämnd. 

Det är viktigt att utveckla metoder f� r att plan och byggprocesser, detaljplaner m.m. går betydligt fortare 
än i dag. I vissa fall bör detaljplaner i områden där man bed� mer att viljan att bygga inom en snar framtid 
är stor, tas fram även om det inte f� r dagen föreligger någon f� rfrågan om byggnation. 

En av de grundläggande f� rutsättningarna f� r en lyckad integration av utrikesf� dda i Piteå är att de får 
möjlighet att försörja sig själva. Människor som flyttar till hit i vuxen ålder har många gånger unika 
kompetenser och yrkesfärdigheter som inte kommer till sin rätt. Detta beror på att introduktionen på 
arbetsmarknaden för den här gruppen blir f� rsenad genom bland annat otillräckliga språkkunskaper och 
svårigheter med att validera och tillgodoräkna sig sin tidigare utbildning.  

Det är n� dvändigt att kommunen är en aktiv part och stödjer program som riktar sig till privata företag 
som är villiga att ta ansvar och som kan erbjuda praktikplatser eller anställningar till nyanlända. En viktig 
åtgärd är också att skapa program och utbildningar som direkt syftar till att underlätta egenf� rsörjning, 
t.ex. Svenska f� r f� retagare. 

En bra skola med kunskap i fokus är avgörande f� r att integrationen ska lyckas. Enkla instegsjobb på 
arbetsmarknaden samt samarbete mellan kommun och näringsliv är två andra viktiga faktorer. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Piteå ska erbjuda ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Möjlighet till rekreation ska finnas för alla som 
bor i eller besöker kommunen under samtliga årstider. 

Den kommunala verksamheten ska utgå från invånarnas behov och önskemål, inte minst från den yngre 
delen av invånarna.  

Mötesplatser för musikutövare och andra kulturyttringar ska finnas och tillskapas i nära samarbete med 
kulturut� varna liksom insatser för att främja ett ökat upplevelsef� retagande i skärgård och landsbygd. 

Kultur och Fritidsnämnden ansvarar även för parkerna i kommunen. Denna verksamhet b� r överflyttas till 
gatukontoret, samt att viss sk� tsel kan upphandlas privat. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden (FSN) utf� r tjänster och service inom fastighetsförvaltning, intern 
lokalvård i kommunen, måltidsservice för kommunens verksamheter samt bygg och fastighetsunderhåll. 
Alla dessa tjänster är de som är mest lämpade att läggas ut på entreprenad, dels f� r att konkurrens-
utsätta och kvalitetssäkra arbetet, dels för att främja det privata näringslivets utveckling och fortlevnad i 
Piteå vilket gagnar kommunen tack vare större tillväxt. 

Fastighetsförvaltningen b� r snarast sälja ut alla fastigheter där kommunen inte bedriver egen 
verksamhet, antingen till privata aktörer eller i vissa fall till Piteå Näringsfastigheter (PNF). 
Allt fastighetsunderhåll b� r konkurrensutsättas. 

Övrigt 

Kommunstyrelsens centrala pott minskas med 2 200 tkr i jämf� relse med budgetberedningens f� rslag. 
Det innebär att det f� rväntade underskottet för Grans inte får full kostnadstäckning utan måste till vissa 
delar bekostas av befintliga medel alternativt snabba upp processen med en budget i balans för Grans. 
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Förändringar budget 2018 f��  respektive nämnd 
(jämf� rt med budgetberedningens f� rslag) 

Kommunfullmäktige Ingen f� rändring 2018 på grund av att det är valår. 
KS/KLF 1,5% minskning av nettokostnaden vilket motsvarar 1,4% av nämndens 

bruttokostnad. Dessutom minskning av ram med 4 000 tkr avseende 
tillväxtpolitiska reserven. Den går att användas mer effektivt. 

KS/Räddningstjänst 1% minskning av nettokostnaden vilket motsvarar 0,9% av 
bruttokostnad. 

Barn- och utbildningsnämnden 1,5% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 1,38% av 
bruttokostnad. 

Fastighets- och servicenämnden 5% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 1% av bruttokostnad. 

Kultur- och fritidsnämnden 2% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 1, 8% av bruttokostnad. 

Miljö- och tillsynsnämnden 1% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 0, 4% av bruttokostnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 1% av bruttokostnad 

Socialnämnden 25 000 tkr extra i ramtillskott samt 0,5% minskning av nettokostnad vilket 
motsvarar 0,4% av bruttokostnad. 
Nettoökning budget blir 21 000 tkr. 

Överf� rmyndarnämnden 1% minskning av nettokostnad vilket motsvarar 0,9% av bruttokostnad. 
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Budgeten i korthet 

• Överskott på minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och högst 2,0 %. 
• Investeringsram motsvarande 160 Mkr 2018 + beslutad investering 66 Mkr avs. Berget 2. 
• Konkurrensutsätta minst en verksamhet per år, för lägre pris och högre kvalitet. 
• Energieffektiviseringar i samtliga verksamheter. 
• Ökad takt på digitalisering som medför kostnadsbesparingar och effektivare verksamhet. 
• Fokus på kvalitet och effektivitet. 
• Nöjdare medarbetare – minska sjukfrånvaron till 5 % innan utgången av 2019. 
• Utbyggd och effektivare kollektivtrafik till byarna. 
• Fler bostadsbyggnationer på attraktiva platser; city, sjö- och havsnära lägen samt landsbygd. 
• Pitebo AB ska ha särskilt ansvar för landsbygden och billigt byggande. Pitebos andel av ”vanliga” 

hyresrätter ska vara högst 45 % av kommunens totala tillgång på lägenheter. 
• Inleda ett analysarbete för att förändra kommunens � vergripande mål samt nämndmål. 
• Mer utåtriktad verksamhet – mer ”äkta” dialog med medborgarna. 
• Decentraliserad kommunal verksamhet nära medborgarna. 
• De skogsarealer kommunen äger idag ska, om de inte uppvisar betydande naturvärden, f� rsäljas. 

Detta frigör kapital som kan användas för andra investeringar och minskar kostnader f� r 
skogsvårdande insatser. 

• En ekonomi i balans är högst prioriterat. Ingen budget med lägre resultatmål än 1,5 % ska 
accepteras. 

• Verksamheter, investeringar och kostnader som inte har med kommunens kärnverksamhet att göra 
ska minimeras. 

• Kommunledningsf� rvaltningen har ett stort ansvar i att hjälpa, stötta och ställa krav på övriga 
f� rvaltningar avseende budgetuppfyllelse, målstyrning och organisationseffektivisering. 

• Fastighetsförvaltningen ska sälja ut de fastigheter där kommunen inte bedriver egen verksamhet, 
antingen till privata akt� rer eller i vissa fall till PNF. Även andra verksamheter inom förvaltningen ska 
antingen läggas ut på entreprenad eller minskas i omfattning till förmån f� r externa aktörer på 
marknaden. Målet ska vara att på sikt avyttra stora delar av nämnden och förvaltningen. 

• En utredning om ny organisation ska göras för samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en mer 
effektiv och snabbrörlig f� rvaltning. Idag är det f� r många olika verksamhetsområden som hanteras 
av nämnden. 

• Implementera nya arbetssätt så att fler gemensamma centraliserade resurser kan nyttjas av 
kommunens alla förvaltningar. 

• Ökat samarbete med närliggande kommuner i olika verksamheter. Främst med Skellefteå, Älvsbyn 
och Luleå. 
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Resultatbudget 2018, tkr 

Budget 
Inklusive ramnn� ingar och engångsanslag 2018 

Nettokostnad verksamhet 

Central pott till KS förfogande 

Pensionsavsättningar - individuell del 

Pensionsskuldförändring 

Avskrivningar 

Nettokostnader 

Skatteintäkter 

Utjämning/statsbidrag 

Finansnetto 

Ränta pensionsavsättningar 

ÅRETS RESULTAT 

(Resultatets andel av skatteintäkter o 
statsbidrag) 

-2 075 554 

-109 350 

-85 850 

-4 318 

-115 165 

-2 390 237 

2 092 530 

319 186 

23 464 

-7 774 

37 169 

1,54% 
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Verksamhetens nettokostnad, tkr 

Budget nto Nämnd/F� rvaltning (netto) 
2018 

Inkl ramnn� ing och engångsanslag 

Kommunfullmäktige -5 843 

KS/Kommunledningsförvaltning -171 650 

KS/Räddningstjänst -37 239 
Barn-o utbildningsnämnd -827 529 

Fastighet och servicenämnd -79 670 

Kultur- och Fritidsnämnd -124 170 
Milj� - och tillsynsnämnd -3 821 

Samhällsbyggnadsnämnd -162 685 

Socialnämnd -831 384 

Överförmyndarnämnd -3 371 

Summa nämnderna -2 247 362 

Finansiering, pensioner, kap.kostnader 

Nettointäkter 171 808 

Summa nettokostnader verksamhet -2 075 554 

i Källa: Tidningen Fokus årliga undersökning ”Bäst att bo-ranking”. 
ii Emplyer Branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare 

anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom att 
påverka dessa associationer kan man modifiera sitt employer brand. (Källa: Wikipedia) 
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Sverigedemokraternas ändringsyrkande till VEP / Budget 2018-2021 

1. Inledning 2 

2. Demokrati 3 

3. Ekonomi 4 

4. Samhällsbyggnad 5 

5. Brottsbekämpning 6 

6. Invandring, assimilering och 
återvandring 7 

7. Barnomsorg 8 

8. Skola och utbildning 9 

9. Kommunala arbetsvillkor 10 

10. Individ- och familjeomsorg 11 

11. Äldre- och handikappomsorg 12 

12. Kultur och fritid 14 

13.Särskilda satsningar och 
omprioriteringar: 15 
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1. Inledning 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt 
parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar 
oss som ett mittenalternativ och ett tredje 
block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet 
efter social- och ekonomisk grundtrygghet 
med värdekonservativa idéer. Det 
övergripande målet med partiets verksamhet 
är att återskapa ett folkhem som i så hög grad 
som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, 
demokrati och en stark inre solidaritet samt 
sammanhållning. 

Piteå är en bra kommun att bo i. Dock är inget 
så bra att det inte kan förbättras. Under 
innevarande mandatperiod har ett antal 
landsbygdsskolor lagts ned, och flertalet taxor 
för främst våra äldre har höjts. 

Sverigedemokraterna har motsatt sig dessa 
negativa förändringar, och menar att det är 
kommunens viktigaste uppgift att värna om de 
svagaste i samhället, vilka ofta saknar eller har 
svårt att göra sin röst hörd. 

Det åsiktsdokument som du nu har framför dig 
beskriver våra prioriteringar och 
ändringsförslag till hur Piteås ekonomi ska 
byggas. Vi är inget parti som bygger luftslott, 
utan vi ser vaket och nyktert på vår omgivning 
och på rådande verklighet. Därför föreslår vi 
en skattehöjning för att åstadkomma en 
budget i balans, även om vi vet att det 
naturligtvis är bekvämare att gömma 
underbemanning och höga sjukskrivningstal i 
tomt prat om “vardagsbesparingar” och 
“effektivisering”. I vår värld rättar man munnen 
efter matsäcken, och prioriterar bort sånt som 
inte är direkt nödvändigt. 
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2. Demokrati 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Att all o�entlig makt i Sverige ska utgå från 
folket är den mest centrala av 
Sverigedemokraternas principer. Vi bekämpar 
alla rörelser och idéer som vilar på 
antidemokratisk grund och försvarar alla 
individers grundläggande människovärde och 
alla folks rätt till självständighet och 
demokratisk utveckling. Vi förordar också 
starkare inslag av direktdemokrati och ställer 
oss positiva till er beslutande folkomröstningar 
på både lokal, regional och nationell nivå. 

De partier som representeras i 
kommunfullmäktige är valda av kommunens 
medborgare. Det är därför ett viktigt och 
ansvarsfyllt uppdrag. Dock kan alla råka ut för 
planerade eller oplanerade händelser som gör 
att ordinarie ledamot helt enkelt inte kan delta 
på sammanträdet. detta gäller såklart såväl i 
fullmäktige som i de olika nämnderna. 

Det system som tillämpas av piteå kommun 
idag medger inte att ersättning för förlorad 
ersättning utgår till tjänstgörande ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder om inte 
dessa också får ta plats i sammanträdet.. 
Detta får till följd att främst små partier med få 
mandat kan ha svårt att ersätta ledamöter 
som av olika anledningar uteblir från 
sammanträdet. 

Ej heller utgår ersättning för ersättare för att 
delta i förberedande möte inför KF eller 
nämndssammanträde. Inför sammanträden 
finns som regel en relativt stor mängd material 
att sätta sig in i, och om då ersättaren inte kan 
deltaga i förberedelserna är risken stor att 
denne kommer till sammanträdet oförberedd 
om ordinarie ledamot anmäler frånvaro med 
kort varsel. 

Sverigedemokraterna vill därför att också 
ersättare ska kunna få ersättning för att delta i 
förberedande möte, och att en eller flera 
tjänstgörande ersättare ska kallas till 
sammanträdet, och också få ersättning för 
detta. 

Idag genomförs medborgardialoger i 
kommunen när större ämnen berörs, 

skolnedläggningar är ett exempel. Dock är det 
många medborgare som inte har möjlighet att 
delta i dessa dialoger. Många känner också att 
det inte är lönt. Sverigedemokraterna föreslår 
därför att Piteå kommun inför sk “digitala 
medborgardialoger”. 

Fördelen med digitala dialoger är att 
deltagarna kan sitta hemma och delta, 
antingen i realtid (som i en chatt eller ett 
videomöte) eller när de själva tycker de har tid, 
i diskussionsforum, digitala enkäter, e-post 
eller andra mötesplatser. 
Om Piteå vill framstå som en framtidsstad bör 
vi också börja tänka därefter. 
Vi lever i en tid då tekniken gör det möjligt att 
förenkla och komplettera dagens sätt för 
dialoger. Detta ökar öppenheten och 
möjligheten att kunna påverka och delta. 

Piteå kommun använder sig idag av 
medborgarförslag, där medborgare kan lämna 
in förslag till kommunen för saker dom tycker 
bör göras. 
Med E-förslag kan medborgarna skicka in en 
fråga eller förslag som sedan fler medborgare 
kan läsa och skriva under på. 
På så vis kan man också snabbt se om det 
finns fler som önskar samma sak, E-förslag 
blir på så vis ett komplement till 
medborgardialoger. 
Denna metod är ett enkelt sätt att engagera 
medborgarna mer i politiken, men också ett 
sätt för förtroendevalda att lättare kunna se 
vad medborgare engageras av för att därefter 
kunna driva frågor som rör dessa områden. 

Piteå kommun sänder idag sina 
fullmäktigesammanträden via marksänd 
lokalradio. Mottagningen är dålig, och det 
finns inte möjlighet för medborgare att lyssna 
på frågor som de kan finna intressanta i 
efterhand. Kommunen bör istället så snart 
som möjligt gå över till digital utsändning med 
möjlighet att ta del av sammanträden i 
efterhand. 

Sverigedemokraternas förslag: 
➔ Beslut i särskilt viktiga och övergripande 

frågor bör föregås av kommunala 
folkomröstningar, rådslag eller 
undersökningar. 

➔ Alla partier som är invalda i 
kommunfullmäktige ska ha rätt till 
insynsplatser i styrelser, nämnder och 
beredningar. 

➔ Kommunen skall använda sig av digitala 
medborgardialoger och e-förslag 

➔ Kommunfullmäktigemöten bör snarast 
göras tillgängliggöras via websändningar. 
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Både direkt och i efterhand som ett 
komplement till lokalradioutsändningen. 

3. Ekonomi 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, 
ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig 
del av den Sverigedemokratiska 
förvaltarskapstanken. 

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, 
byggd på långsiktigt tänkande, är för oss 
självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna 
upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras 
mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, 
kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt 
självbestämmande. 

Vi ser arbete som det enda säkra medlet att 
åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt 
välstånd. Därför krävs goda villkor för 
företagande och entreprenörskap. 

Kommunen ska hushålla väl med de 
ekonomiska resurserna, vilket innebär att det 
under varje konjunkturcykel krävs ett 
överskottsmål på i genomsnitt minst två 
procent för att långsiktigt klara välfärden, 
framtida pensionsåtaganden och ett 
värdesäkrande av kommunens tillgångar. 
Prognosen för kommunens resultat de 
kommande åren är allt annat än positiv. 

Innan stora reformer och investeringar kan 
genomföras måste hänsyn tas till att det 
ekonomiska läget väsentligt kan komma att 
förändras i framtiden. Majoriteten har 
misslyckats med detta och resultatet sjunker 
långt under de önskvärda 2%. 

Ingen gillar skattehöjningar, men med tanke 
på de kostnader som den styrande 
majoriteten dragit på kommunen har man i 
dagsläget tre val. 

➔ Det första är att fortsätta att 
underfinansiera förvaltningarnas 
verksamheter. 

➔ Det andra är att ta korta eller 
långfristiga lån för att finansiera 
kommunens drift. 

➔ Det tredje är att höja skatten. 

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga 
inkomstkällan för kommunen. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att 
skatten inte principiellt måste hållas vare sig 
hög eller låg utan ska anpassas efter de 
faktiska behov kommunen har för att kollektivt 
garantera medborgarna en god offentlig 
service. för att kunna göra just detta föreslår 
Sverigedemokraterna att den kommunala 
skattesatsen höjs med 0,3% till 22,58. 

Politik är i många avseenden att prioritera. Att 
väga olika mål, verksamheter och behov mot 
varandra. Sverigedemokraterna prioriterar 
alltid kommunens medborgare först. Centralt 
för oss är en solidariskt finansierad kommunal 
service. Kommunens kärnverksamheter är 
skola, vård, omsorg och förvaltande av 
kommunens egendom och kapital. Dessa ska 
alltid läggas först i vågskålen när tillgångarna 
inte räcker till allt, vilket de sällan gör. 

Piteå kommun driver sedan ett antal år tillbaka 
en balettskola som dras med ständiga 
förluster. Sverigedemokraterna vill lägga ned 
denna. Samtidigt vill vi också avveckla 
kommunens deltagande i det med Region 
Norrbotten gemensamma projektet “Dans i 
Nord”. 

Det är vår åsikt att privata alternativ ska tillåtas 
konkurrera inom omsorg och skola. Detta 
under förutsättning att kostnaden för samma 
kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre 
för samma kostnad. Vi vill därför att Lagen om 
Vallfrihetssystem (LOV) införs i kommunen 

Sverigedemokraternas förslag: 
➔ Kommunen ska under varje 

konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i 
genomsnitt minst två procent. För att 
åstadkomma detta med nuvarande utgifter 
bör skattesatsen höjas med ca 30 Mkr/år 

➔ Kommunen ska främst prioritera 
kärnverksamheterna. 

➔ Inför LOV 

pixabay.com creative commons 
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4. Samhällsbyggnad 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Samhällets grundläggande organisationen, 
utformandet av vår infrastruktur samt våra 
fysiska miljöer och det regelverk som omger 
dessa har en stor inverkan på medborgarnas 
trygghet, trivsel och hälsa. 

Piteå skall vara tryggt och tillgängligt för alla, 
även människor med funktionsnedsättningar 
ska kunna ta del av samhällsgemenskapen. 

Trots många vackra ord så finner 
Sverigedemokraterna att tillgängligheten för 
handikappade är eftersatt. Vi erfar att stöd 
riktade till samhällets svagare grupper ofta 
hamnar i integrationsprojekt och satsningar på 
nyanlända. 

Trygghets och tillgänglighetsperspektivet ska 
genomsyra samhällsbyggnaden redan i 
planeringsfasen. 

Det är också viktigt att vi stoppar tiggeriet. För 
detta krävs bland annat att kommunens 
samarbete med Polismyndigheten utökas och 
förbättras och att det i den kommunala 
ordningsstadgan införs ett förbud mot 
offentligt tiggeri. Sverigedemokraterna anser 
att det för all denna verksamhet på offentlig 
plats på förhand skall ansökas om tillstånd 
vare sig det gäller tiggeri, rosförsäljning eller 
dylikt. 

Piteås historia som jordbruksbygd och 
kuststad bör lyftas fram och tydliggöras. Vi ser 
därför att konstsatsningar i offentliga miljöer 
har en folklig och bygdenära förankring. 

Piteå har idag en stor bostadsbrist. I 
synnerhet saknas billiga bostäder för unga 
och ensamstående. Nya och fina lägenheter 
byggs i stadskärnan, men hyrorna på dessa 
blir dyra. Kommunen bör istället prioritera 
byggande av kostnadseffektiva mindre 
lägenheter. Byggandet ute i byarna är eftersatt 
och satsningar bör göras av kommunen för att 
underlätta arvskiften och möjliggöra boende 

på landsbygden. I synnerhet de byar som har 
kvar sina skolor bör prioriteras för att 
säkerställa ett fortsatt elevunderlag, och i 
möjligaste mån förhindra ytterligare 
skolnedläggningar, och fortsatt avflyttning från 
byarna. 

Piteå har idag karaktären av en trivsam 
småstad. Hänsyn till detta måste tas när 
bygglov beviljas. Byggnader som kraftigt 
avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition, eller som har ett starkt 
religiöst eller avvikande symbolvärde av annat 
slag ska inte beviljas bygglov. 

➔ Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv 
ska genomsyra all samhällsbyggnad. 

➔ Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett 
förbud mot o�entligt tiggeri. 

➔ Den offentliga konsten ska ha en folklig 
förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram 
det nationella och lokala kulturarvet. 

➔ Kommunala bostadsbolag ska ha som sin 
viktigaste uppgift att tillhandahålla 
hyresbostäder av god kvalitet till rimliga 
hyror. 

➔ Byggnader med starkt symbolvärde av 
religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk eller västerländsk 
byggnadstradition ska inte få uppföras. 
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5. Brottsbekämpning 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Bortsett från bevarandet av nationens 
fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att 
garantera medborgarnas trygghet och 
säkerhet. Trygghet är en förutsättning för 
frihet. I otrygghetens spår följer våld och 
instabilitet. 

Brottsbekämpning är inte i första hand en 
kommunal angelägenhet. Många av de 
åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i 
form av en ansvarsfull invandringspolitik, 
skärpta lagar samt �er poliser med ökade 
befogenheter. I avvaktan på en regering som 
inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att 
tvinga tillbaka brottsligheten kommunalt. 

Brottsförebyggande arbete kan delas upp i två 
områden. Social brottsprevention innebär 
åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en 
persons benägenhet att begå brott. Exempel 
på sådan verksamhet kan vara 
antiskolkprogram i skolan. Situationsanpassad 
brottsprevention innefattar mer åtgärder som 
syftar till att minska antalet situationer som 
kan resultera i brottslighet genom att göra 
brotten svårare att utföra, öka risken för 
upptäckt eller att minska vinsten av brottet. 
Exempel på sådan verksamhet kan vara att 
införa kameraövervakning eller patrullerande 
ordningsvakter på brottsutsatta platser. Man 
vet t.ex. att en så enkel åtgärd som upplysta 
promenadvägar minskar risken för överfall 
avsevärt då mörkret i många fall är 
brottslingens bäste vän. Kommunen bör därför 
göra en övergripande utvärdering av 
gatubelysningen längs gator och 
promenad/cykelvägar. 

Sverigedemokraternas förslag: 
➔ Kommunen ska genom olika projekt, i 

första hand riktade till föräldrar, barn och 
ungdomar, satsa på arbetet mot droger, 
missbruk och ungdomsbrottslighet. 

➔ Särskilt otrygga och brottsutsatta områden 
ska bevakas genom extrainsatser i form av 
kameraövervakning eller patrullerande 
ordningsvakter. 

➔ Kommunerna bör göra en övergripande 
utvärdering av belysningen av gator och 
promenadstråk. 

pixabay.com creative commons 
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6. Invandring, assimilering 
och återvandring 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
Sverige har genom århundradena upplevt ett 
antal invandringsvågor. Främst har det rört sig 
om ett begränsat antal invandrare från 
kulturellt och geogra skt närliggande nationer, 
vilket gjort att dessa invandrare har kunnat 
assimileras in i den svenska nationen. Trots att 
problem inte har saknats har denna historiska 
invandring i flera fall haft en positiv 
nettoinverkan på samhället. 

Tendensen i modern tid har varit en oerhört 
omfattande invandring från avlägsna länder 
och kulturkretsar. Trots att det inte saknas 
exempel på enskilda individer som på ett 
positivt sätt anpassat sig och bidragit till det 
svenska samhället under senare tid, så är ändå 
den sammanlagda nettoeffekten av 
massinvandringen från avlägsna länder starkt 
negativt, såväl ekonomiskt som socialt. 

Kombinerat med högre krav på att invandrarna 
ska anpassa sig till det svenska samhället vill 
Sverigedemokraterna stimulera till ökad, 
frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att 
många invandrare vill återvända till sina 
hemländer och det är därför viktigt att 
politiken skapar förutsättningar för ordentlig 
handläggning och uppföljning. Piteå kommun 
bör därför ha ett återvändandeteam vars 
uppgift är att bistå i återvändandeprocessen 
och följa upp de återvändandes situation 
under den första tiden i hemlandet. 
Möjligheten att driva ett sådant 
återvändandearbete tillsammans med 
närliggande kommuner bör undersökas. 
Kommunen bör även genom olika 
informationskanaler och kampanjer öka 
medvetenheten kring vilka möjligheter som 
�nns vid återvandring. 

Som en viktig del i en sund och långsiktig 
�yktingpolitik ska skyddsbehövande under sin 
tid i Sverige ges utbildning och kunskaper 
som kan tillämpas i hemlandet efter 
återvändandet. Det kan till exempel röra sig 
om utbildning i företagande anpassat efter 
förutsättningarna i hemlandet. Hos 
Migrationsverket finns möjlighet att ansöka 
om medel för att bedriva sådant arbete i 
projektform. 

Sverigedemokraternas förslag: 
➔ Kommunen ska, tills dess att en mer 

ansvarsfull invandringspolitik inrättats på 
nationell nivå, motsätta sig avtal om 
invandrarmottagning och bestrida 
tvångsutplaceringar från Migrationsverket. 

➔ Kommunen ska upprätta ett 
återvändandeteam 

➔ Kommunen bör arbeta aktivt med 
informationsförmedling om möjligheter till 
återvandring. 

➔ Kommunen bör erbjuda invandrare, som 
förbundit sig att återvandra, utbildning och 
kunskaper anpassade efter förutsättningar 
och behov i hemlandet. 

pixabay.com creative commons 
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7. Barnomsorg 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Sverigedemokraterna vill främja en utveckling 
som ger familjerna en större självständighet 
och ökad valfrihet. Alla barn är olika och har 
olika behov. Ett stort utbud av 
barnomsorgsformer, inklusive goda 
möjligheter för föräldrarna att själva ta hand 
om sina barn under de tidiga åren, ska därför 
eftersträvas. 

Centralt inom alla former av barnomsorg är att 
barngrupperna ska vara så små som möjligt, 
att föräldrarna ska erbjudas ett betydande in 
ytande över verksamheten, att barnens fantasi 
och leklust tillvaratas på bästa sätt och att 
stress- och bullernivåer reduceras till ett 
minimum. 

Valfriheten och mångfalden inom förskola och 
barnomsorg är en rättvisefråga. 
Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till 
att spendera mer tid med sina barn och såg 
därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ 
inom barnomsorgen. Tyvärr har Sveriges 
nuvarande regering tagit bort denna möjlighet, 
men vi hoppas på ett regeringsskifte, och en 
ny regering som inser fördelarna med detta. 

Många småbarnsföräldrar arbetar i skift. Det 
är därför nödvändigt att möjlighet till 
barnomsorg erbjuds under dygnets alla 
timmar. Sk “Nattis” bör finnas i kommunens 
centrala, norra och södra delar för att förenkla 
för föräldrar att hämta och lämna sina barn på 
väg till och från arbetet. 

Forskning visar att mindre barngrupper är bra 
för barnens utveckling. Barngrupperna bör 
därför hållas så små som möjligt. 

Fler specialpedagoger bör anställas för att 
säkerställa utvecklingen hos barn med 
särskilda behov 

Sverigedemokraternas förslag: 

➔ Kommunen ska införa vårdnadsbidrag så 
snart detta åter är möjligt. 

➔ Barnomsorg ska erbjudas alla tider på 
dygnet, och på strategiska platser i 
kommunen. 

➔ Barngrupperna bör generellt bli mindre. 
➔ Fler specialpedagoger bör anställas 
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8. Skola och utbildning 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
Samtidigt som Sverigedemokraterna 
förespråkar att staten återtar 
huvudmannaskapet för skolan, framförallt för 
att garantera en jämbördig skolgång för våra 
elever, betonar partiet den pedagogiska 
valfriheten, och menar att elever och föräldrar 
ska ges goda möjligheter att välja skola och 
skolform. 

Mobbning, sexuella trakasserier och 
utanförskap i skolan måste motverkas på 
samma sätt som på alla andra arbetsplatser. 

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar 
krafttag för att skapa ordning och reda i 
skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier 
och utanförskap ska motverkas genom ett 
aktivt agerande av lärare och skolledning. 

Ett relativt nytt fenomen som dykt upp på 
senare tid är mobbing av olika slag i sociala 
media och på nätet. En stor del av detta 
försiggår genom elevernas mobiltelefoner. 
80% av flickorna i högstadiet uppger t.ex att 
de utsatts för någon typ av kränkning i sådana 
sammanhang. Nära hälften att de på samma 
sätt utsatts för sexuella trakasserier. 
Sverigedemokraterna föreslår därför att 
grundskolan (1-9) ska vara en “mobilfri Zon”. 
Vi vill betona föräldrarnas ansvar för sina 
barns uppfostran, varför det är av största vikt 
att även föräldrarna görs medvetna och 
delaktiga i detta. Även om det i slutändan är 
upp till varje enskild rektor att fatta beslut om 
mobilanvändning anser vi att Kommunen kan 
upprätta riktlinjer. Mobiltelefonens närvaro på 
skolan ska inte heller motiveras med att den 
används i undervisningen. Det är 
huvudmannens ansvar att se till att eleverna 
har den utrustning som krävs för att 
tillgodogöra sig undervisningen, inte elevernas 
föräldrar. 

Trygghet och studiero för skötsamma elever 
måste alltid vara överordnad bråkiga elevers 
behov. Om någon utsätts för mobbning eller 
kränkning ska alltid den elev som trakasserar 
avlägsnas. Skötsamma elever ska självklart 
kunna fortsätta sina studier på sin skola. 

Fostran och förmedling av värderingar är 
primärt en uppgift för familjerna. Skolans ska 
dock inskärpa vikten av ett gott uppförande 

och betona värdet av demokrati, varje 
människas unika värde samt respekt för det 
svenska kulturarvet. 

För att ytterligare förstärka 
trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i 
bevarandet av de byaskolor som fortfarande 
finns kvar. Det finns många barn som av olika 
skäl inte klarar av att gå i en “stor” skola. För 
att få ett fungerande samhälle i stort krävs att 
skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken 
är det viktigt att låta grundskolan bygga på 
småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför 
motverka trenden där mindre skolor läggs ned 
till förmån för större, samtidigt som vi vill 
bevara, och om möjligt utöka, antalet 
befintliga byaskolor. 

Den svikande folkhälsan är ett växande 
problem. Samtidigt blir våra barn och unga allt 
mer stillasittande och överviktiga. 
Folkhälsoarbetet måste påbörjas redan innan 
problemen uppstår. Skolan bör därför i större 
utsträckning än idag informera om vikten av 
god hälsa och daglig motion. Flera 
“rörelsepauser” per dag kan läggas in i den 
ordinarie undervisningen. 

Skolmaten skall vara god och närande samt 
tillagad och producerad så nära skolbarnen 
som möjligt. 

Många elever hoppar över skollunchen och 
äter istället sötsaker och / eller godis. 
Försäljning av sötsaker på skolans område bör 
inte vara tillåtet. Istället kan skolan erbjuda 
elever att köpa frukt/grönsaker till mellanmål. 
För barn i de lägre årskurserna bör föräldrarna 
medvetandegöras om elever besöker 
närliggande kiosker/butiker för att handla 
godis under skoltid. 

Sverigedemokraternas förslag: 

➔ Mobilförbud i skolan i ÅK 1-9 
➔ Inga fler byaskolor läggs ned 
➔ Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska 

betonas. 
➔ Lägg till pauser för rörelse i ordinarie 

undervisning 
➔ Skolmaten ska vara lokalt producerad och 

tillagad. 
➔ Försäljning av sötsaker på skolans område 

ska inte förekomma. Istället ska försäljning 
av frukt / grönsaker erbjudas 
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9. Kommunala arbetsvillkor 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, 
tvärpolitisk hållning inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. 
Målsättningen är att kunna tillvarata nationens 
samlade intressen. 

Arbetsmiljön har stor betydelse för 
arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De 
anställdas välmående får inte äventyras av 
kortsiktiga vinstintressen. 

Statusen på vårdyrket måste höjas. När man 
frågar vårdpersonalen vad som är viktigt för 
dem får man svar som “ Lönen”, “ökat 
medbestämmande”, Bättre arbetsmiljö” osv. 
Pengar är naturligtvis inte allt, men 
Sverigedemokraterna vill i allafall avsätta 5 
Miljoner till att höja lönen för personal inom 
äldrevården. 

Sverigedemokraternas förslag: 

➔ Avsätt medel för att höja 
äldrevårdspersonalens löner 

➔ Möjlighet att lämna blod på betald 
arbetstid bör införas 

pixabay.com creative commons 

10 

https://pixabay.com


 

   
  

 
   

   
         

     
     

      
       
       

     
   

  
      

    
      

      
       

         
         

          
         
    

    
     

       
    

        
         
       

            

                 
               

             
                 

               
         

       
           

             
             

           
               

     

 

   

           
           

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

10. Individ- och 
familjeomsorg 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
Sverigedemokraterna betraktar 
folkhemstanken som en i grunden 
socialkonservativ idé. Visionen om ett 
återupprättat folkhem, där samhörigheten inte 
är baserad på klass- utan nationstillhörighet 
och där alla medborgare är garanterade en 
hög nivå av fysisk, ekonomisk och social 
trygghet, är också vägledande för 
Sverigedemokraternas politik på 
välfärdsområdet. 

Partiet förordar en generell och solidariskt 
nansierad välfärdsmodell där utgångspunkten 
är att alla barn oavsett familjebakgrund, 
bostadsort och föräldrarnas inkomst ska ha 
goda grundförutsättningar att lyckas i livet och 
där alla ska kunna lita på att samhället träder 
in och hjälper en när man av olika anledningar 
inte kan stå på egna ben, på samma sätt som 
det fungerar i god och väl fungerande familj. 

För Sverigedemokraterna är familjen 
samhällets grundläggande byggsten. En 
harmonisk familj ger de bästa 
förutsättningarna för att barnen ska bli väl 
fungerande samhällsmedborgare i vuxen 
ålder. Den naturliga familjen består av mor, far 
och barn och vi tror på att denna konstellation 
har de bästa förutsättningarna för att ge 
familjemedlemmarna ett balanserat och rikt liv. 

Om det ändå blir så att föräldrar separerar bör 
familjerätten arbeta på ett sätt som gör att 
båda föräldrarna behandlas lika. så är inte 
fallet idag, och i de allra flesta fall tilldöms 
Mamman boende och / eller vårdnad. För att 
garantera båda föräldrarna en likvärdig 
prövning bör familjerättens arbetssätt 
utvärderas och reformeras. Om en förälder 
känner sig partiskt bemött så ska denna 
kunna begära att utredningen istället görs av 
en närliggande kommun. Detta har förekommit 
i Skellefteå och Umeå och bör därför kunna 
genomföras även här. 

Sverigedemokraternas förslag: 

➔ Familjerätten ska förändras för att ge 
båda föräldrarna en rättvis prövning i 
händelse av vårdnadsvist 

pixabay.com creative commons 
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11. Äldre- och 
handikappomsorg 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till 
världens bästa äldreomsorg. 
Sverigedemokraterna kan inte acceptera att 
äldre dör ensamma, slutar sina liv i social 
isolering eller att människor känner stark oro 
för att bli gamla på grund av brister inom 
omsorgen. 

Alla människor ska kunna åldras med 
värdighet. Den dag man får svårt att klara sig 
själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp 
som behövs för att den äldre ska kunna 
fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De 
äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda 
miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, 
ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, 
vänner och anhöriga annat än då det är 
nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. 

Sverigedemokraterna ser stora problem i den 
svenska äldreomsorgen. Resurs och 
personalbrist gör att både de äldre och de 
anställda inom äldreomsorgen vanvårdas. Det 
är oacceptabelt att den generation som 
skapat den välfärd vi alla känner inte kan 
fördelas tillräckliga resurser. 

Piteå kommun har ett av de högsta 
sjukskrivningstalen inom vård och omsorg i 
riket. Det är av yttersta vikt att komma tillrätta 
med detta. I dag åläggs personalen (oftast 
undersköterskor) flera icke vårdrelaterade 
uppgifter som tex städ, tvätt, servering av mat 
osv. Ett led i att förbättra de anställdas 
arbetssituation är att anställa s.k “vårdnära 
servicepersonal” som kan avlasta 
vårdpersonalen så att dessa istället kan 
fokusera på sin huvuduppgift: Vård. 

Innan den äldre behöver flytta till ett 
äldreboende kan det vara aktuellt med 
hemtjänst. Hemtjänstpersonalen vittnar dock 
ofta om stressiga, för att inte säga omöjliga 
scheman där liten eller ingen tid medges till att 
stanna upp och tala med brukarna. 
Sverigedemokraterna vill därför att 
hemtjänsten ska tilldelas i form av “tid” istället 
för att ett antal uppgifter ska utföras. Det kan 
ibland vara viktigare att sitta en stund och 

dricka en kopp kaffe, än att dammsuga t.ex. 

Många äldre är känsliga för förändring. Det är 
då inte bra om det hela tiden är olika vårdare 
som kommer till deras hem. 
Sverigedemokraterna vill därför att antalet 
vårdare som besöker de äldre över tid hålls till 
ett minimum. Tjänstgöringsscheman ska 
delges brukarna i så god tid som möjligt så att 
den äldre är förberedd på vem som ska 
komma. Sverigedemokraterna vill också att 
brukarna ska kunna välja bort 
hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund. 

Även separata äldreboenden skall erbjudas 
med hänvisning till äldre med utländsk 
bakgrund som på grund av ålder och demens 
förlorat det svenska språket. Dessa ska 
vårdas av personal som talar deras 
modersmål. 

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som 
bevaras intakta. Matens kvalitet och 
tillagningssätt är därför av stor betydelse för 
de äldres välbe�nnande och hälsa. Fryst och 
kyld mat som värms i mikrovågsugnar ska inte 
förekomma inom äldreomsorgen. System där 
mathanteringen åläggs den redan stressade 
vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig 
matkvalitet och hygien och stjäl framförallt 
mycket vård- och omsorgstid från patienterna. 
Målsättningen bör vara att maten ska lagas på 
plats på boendet så att de äldre kan känna 
doften från tillagningen och att ansvaret för 
inköp av råvaror och matlagning ska åläggas 
särskilt anställda och utbildade kockar eller 
kokerskor. 

En äldre- och handikappsombudsman ska ha 
som uppgift att bevaka intressena för dessa 
grupper som ofta själva kan ha svårt att göra 
sin röst hörd samt att vara en opartisk instans 
för information, stöd och rådgivning till de 
äldre och funktionshindrade samt deras 
anhöriga. Olika äldre- och 
handikappföreningar i kommunen har länge 
påtalat bristen på en sådan funktion. 
Sverigedemokraterna vill därför införa en 
sådan ombudsman. 

I syfte att skapa en trygg omsorg ska 
kommunen eller motsvarande vårdgivare 
begära utdrag ur belastningsregister vid 
nyanställning av personal inom dessa 
verksamheter. 

Avgifterna för trygghetslarm ger inte några 
större intäkter till kommunen efter att 
adminstrationskostnaderna räknats av. För 
många äldre med dålig ekonomi kan dock 
dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg 
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ålderdom efter ett liv i arbete ska vara en 
självklarhet bör denna avgift slopas helt. 

Också övriga taxor bör hållas så låga som 
möjligt. 

Gratis broddar bör delas ut till kommunens 
alla äldre, förslagsvis från 65 år och uppåt. 
Detta är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd 
som sparar pengar och lidande. 

Sverigedemokraternas förslag: 
➔ Antalet personal som besöker varje äldre 

ska hållas till ett minimum. 
➔ Personal med utländsk bakgrund ska 

kunna väljas bort 
➔ Tjänstgöringsscheman ska delges 

brukarna i så god tid som möjligt. 
➔ De äldres mat ska vara nylagad och i regel 

varm. Kalla rätter får dock förekomma. 
➔ En äldre- och handikappombudsman 

inrättas vid kommunen 
➔ Anställ vårdnära servicepersonal för att 

avlasta undersköterskorna. 
➔ Arbetssökande vid kommunens äldre- och 

handikappverksamheter ska kunna visa 
upp utdrag ur belastningsregistret. 

➔ Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. 
Övriga taxor ska hållas så låga som 
möjligt. 

➔ Gratis broddar till alla 65 år och äldre. 

pixabay.com creative commons 
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12. Kultur och fritid 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 

Kulturarvet har ett egenvärde genom bland 
annat de skönhetsvärden och den estetik som 
det står för. Att värna om kulturarvet är också 
att visa respekt mot tidigare generationer, att 
minnas vad de har åstadkommit. 

Den absolut viktigaste aspekten är dock att 
kulturarvet fungerar som ett sammanhållande 
kitt. Varje samhälle behöver gemensamma 
normer och värderingar, kollektiva minnen, 
gemensamma myter, gemensamma högtider 
och traditioner, gemensamma seder och bruk 
för att i förlängningen kunna hålla samman. 
Särskilt viktigt blir detta i en stat som den 
svenska med en solidariskt nyansierad 
välfärdsmodell eftersom den solidaritet som 
håller upp systemet i sin tur baserar sig på 
identi�kation och en stark känsla av 
gemenskap. 

Sverigedemokraterna anser att kultur och 
subventionerade fritidsaktiviteter är en mycket 
viktig ingrediens i ett allt mer stressat och 
krävande samhälle. Tyvärr så finner vi i 
dagsläget att pengarna inte riktigt räcker till. 
Sverigedemokraterna väljer att fördela pengar 
till vård och omsorg istället. På sikt när 
innevånarnas grundbehov är tillfredsställda så 
kan ökade investeringar i Kultur och 
fritidsnämnden göras. Utifrån detta 
ställningstagande ålägger vi kultur och 
fritidsförvaltningen att ta fram generella 
besparingar på 3% av den totala drift och 
investeringsbudgeten. 

Vi föreslår också utöver detta att projektet 
“Dans i Nord” avvecklas. 

Sverigedemokraterna förstår att många 
verksamheter i PIteå bygger på Kultur och 
fritids tillskjutna medel såsom 
intresseföreningar som driver tex badplatser 
och bygdegårdar. Sverigedemokraterna 
föreslår därför att besparingar görs i första 
hand på större projekt. 

pixabay.com creative commons 
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13.Särskilda 
satsningar och 
omprioriteringar: 
Sverigedemokraternas fokus ligger på 
kommunens kärnverksamheter, dvs skola, 
vård och omsorg. 

Då vi föreslår en skattehöjning på ca 30 
mkr/år har vi utrymme att tillmötesgå 
många av de aktuella nämndernas 
äskanden. 

Kommunfullmäktige: 
➔ Arvoderade insynsplatser (80 kkr) 
➔ Möjlighet för ersättare att närvara 

på sammanträden med ersättning 
(120 kkr) 

➔ införande av digitala 
medborgardialoger (200 kkr) 

➔ införande av digital utsändning av 
fullmäktigesammanträden (800 
kkr) 

Konsekvens gentemot majoritetens VEP: 
höjt ramanslag med 1,2 Mkr 

Kommunstyrelsen: 
➔ Möjlighet för personalen att lämna 

blod på betald arbetstid (500 kkr) 
➔ riktade medel för att höja 

vårdpersonalens löner (5 Mkr) 

Konsekvens gentemot majoritetens VEP: 
Höjt ramanslag med 5,5 Mkr 

Kultur och Fritid: 
Sverigedemokraterna föreslår en allmän 
besparing på 3% av den totala drift och 
investeringsbudgeten. Utöver detta 
avvecklas den gemensamma satsningen 
“Dans i Nord” 

Konsekvens gentemot majoritetens VEP: 

Minskat ramanslag med 5 Mkr 

Fastighet och Servicenämnden 
➔ Sänkning av taxor till 2014 års nivå 

(2 Mkr) 

BUN: 
I barn och utbildningsnämndens förslag till 
VEP/budget framgår att nämndens 
ekonomi är i balans i och med att pengar 
sparas på att lägga ned balettskolan. 
Sverigedemokraterna stödjer detta beslut. 
Vi föreslår också att skolmaten ska lagas 
av lokalproducerade råvaror i högre 
utsträckning. Då detta medför ökade 
kostnader tillför vi 200 kkr till nämndens 
anslag. 

Konsekvens gentemot Majoritetens 
förslag till VEP: Höjt ramanslag med 200 
kkr 

Samhällsbyggnadsnämnden: 
➔ Instiftande av återvändandeteam 

(250 kkr) 

Konsekvens gentemot majoritetens VEP: 
höjt ramanslag med 250 kkr 
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Socialnämnden: 
SN har under flera år anmält svårigheter 
att uppfylla budgetmålen, och har äskat 
ytterligare medel. 
Socialnämnden är en av våra viktigaste 
nämnder som direkt påverkar människor 
som befinner sig i en svår situation . 
Sverigedemokraterna lägger större delen 
av sitt utökade skatteintag på nämndens 
verksamhetsområde. Faktiskt tillgodoser 
vi HELA nämndens äskande om 26,55 
Mkr, varav 19 miljoner avser nyanställning 
av personal (ca 30 årsarbetskrafter). I 
nyanställningarna ingår en sk. “äldre och 
anhörigombudsman” samt s.k “vårdnära 
servicepersonal” 

Övriga riktade satsningar för 
socialnämnden: 

➔ Slopad avgift för trygghetslarm 
➔ Sänkt egenavgift för hemtjänst 
➔ Sänkt taxa för färdtjänst 
➔ Gratis broddar till 

kommunmedborgare över 65 år. 

Konsekvens gentemot Majoritetens VEP: 
höjt ramanslag med 26,5 Mkr 

Förändring budget 2018 

Kommunfullmäktige: + 1200 tkr 

Kommunstyrelsen: + 5500 tkr 

BuN: +200 tkr 

Fastighets och Service: + 1000 tkr 

Kultur och fritid: -5000 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden: +250tkr 

Socialnämnden +26550 tkr 

Summa: +31200 tkr 
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Inkomster / Utgifter Piteå 2017-2021 - Blad1 

Skatter och bidrag 2017-2021 2581 Piteå 2017-04-27 

(Källa: SKL) 

Belopp i tkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Skatteintäkter 2 042 259 tkr 2 139 415 tkr 2 214 295 tkr 2 294 009 tkr 2 383 475 tkr 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 286 579 tkr 295 749 tkr 306 073 tkr 317 112 tkr 329 518 tkr 

Kostnadsutjämning −130 745 tkr −119 432 tkr −120 636 tkr −121 860 tkr −123 112 tkr 

Regleringsbidrag/-avgift −407 tkr −7 762 tkr −11 493 tkr −15 998 tkr −19 146 tkr 

Strukturbidrag 38 447 tkr 38 923 tkr 39 316 tkr 39 714 tkr 40 122 tkr 

Införandebidrag 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

LSS-utjämning (inkl införanderegler) 22 024 tkr 14 338 tkr 14 483 tkr 14 630 tkr 14 780 tkr 

Summa intäkter 2 258 157 tkr 2 361 231 tkr 2 442 038 tkr 2 527 607 tkr 2 625 637 tkr 

Slutavräkning 2016, korrigering 3 452 0 0 0 0 

Slutavräkning 2017 -14 486 0 0 0 0 

Slutavräkning 2018 0 0 0 0 0 

Summa intäkter (inkl. avräkning) 2 247 123 2 329 615 2 409 313 2 493 706 2 590 414 

Fastighetsavgift 77 686 93 176 93 176 93 176 93 176 

Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift) 2 324 808 2 422 791 2 502 489 2 586 882 2 683 590 

Antal invånare i kommunen enligt riksprognos 41 745 42 262 42 688 43 121 43 564 

Kommunens skattesats 22,25 22,58 22,58 22,58 22,58 

Skillnad från majoritetens VEP: 31 616 tkr 32 725 tkr 33 901 tkr 35 223 tkr 

SD´s satsningar: −31 250 tkr −31 250 tkr −31 250 tkr −31 250 tkr 

Skillnad resultat: 366 tkr 1 475 tkr 2 651 tkr 3 973 tkr 

2017-06-15 16.41.10 1 
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